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ABSTRAKT 

Tato dizertační práce je zaměřena na ověření možnosti využití přebytku kompostu  

a kompostů, které nevyhovují vyhlášce č. 341/2008 Sb. pro energetické účely.  

V návaznosti na problematiku omezeného ukládání odpadů s vysokým podílem 

biodegradabilní složky se jeví nutnost hledat jiné řešení pro jejich zpracování. Jednou  

z velmi významných technologií je kompostování. Využití kompostu je však limitováno 

řadou kvalitativních a kvantitativních parametrů uvedených ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. 

Využití přebytku kompostu a kompostu, který nevyhovuje dané vyhlášce, by se mohl 

využívat pro energetické účely. 

V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních testů kompostů, které jsou zkoumány  

ze tří pohledů. Nejprve byla zkoumána možnost uplatnění produkovaných kompostů 

v energetice z hlediska jejich energetických parametrů. Pro tyto účely byly odebrány 

vzorky třinácti kompostů z kompostáren v Moravsko-slezském kraji, včetně jednoho 

srovnávacího vzorku domácího kompostu. Kompostárny byly vybrány podle druhu 

kompostovaného odpadu.  

V rámci této doktorské práce byly využívány výsledky analýz trav odebraných  

ve výzkumné stanici Oseva Pro, Zubří a kompostů vyrobených z těchto trav. Vzhledem  

ke zdlouhavému procesu kompostování, byl využit automatický kompostér firmy 

NatureMill. Byla posuzována možnost vzniku struskování nebo spečenin  

při energetickém využití kompostů. Bylo prokázáno, že z hlediska vylepšení 

energetických parametrů pro spalování trav lze doporučit pozdní sklizeň. 

Pro posouzení kompostů pro energetické účely byly také použity komposty 

z kompostárny Bruzovice. Pro určení energetickým parametrů, byly použity vzorky 

kompostů zrající přirozenou cestou a zrající přirozenou cestou s vyloučením deště. Byla 

stanovena optimální doba kompostování vzhledem ke ztrátě uhlíku během 

kompostovacího procesu a přeměně vstupních majoritních složek (celulóza, lignin)  

na složky s nižší výhřevností (huminové látky).   

Klíčová slova: kompost, vyhláška č. 341/2008 Sb, struskování, uhlík, alkalický index 



ABSTRACT 

This PhD thesis examines the possibility of utilisation of composts which do not comply 

with the Decree 341/2008, and verifies their use in energy industry. Due to the limited 

possibilities of landfilling wastes with a high content of biodegradable components, 

arises a need to find alternative ways to process these wastes. One of the main 

technologies for utilization of biodegradable wastes is composting. The use of 

composting is, however, limited by many quantitative and qualitative parameters stated 

in the Decree 341/2008. Composts which do not comply with this Decree could be used 

in energy. 

The thesis presents the results of laboratory tests of composts. The compost for 

determination of energetic parameters was collected from different composting facilities 

in Moravo-silesian district.  The composting plants were chosen according to the type of 

input raw material (sludge from WWTPs, biodegradable wastes, green wastes, wood 

residues, grass). For comparison of the carbon and nitrogen losses during composting 

was used the compost produced from grass collected from the research station Oseva 

Pro in Zubr and saw dust in laboratory scale with utilization of NatureMill equipment. 

Behaviour of main energetic parameters during wind rose composting was measured in 

locality Bruzovice, which belongs to Frydecka skládka (landfills).  

The possibility of slagging and fouling was observed through calculation of alcali 

index. The results demonstrated that the best energy parameters of burning are achieved 

with grasses that are harvested late, but the possibilities for slugging and fouling 

occured.    

To evaluate the composts for their use in energy industry, composts from the 

composting plant Bruzovice were used as well. In order to determine energy parameters, 

samples of both naturally aging composts and composts aging naturally without in the 

absence of rain were used. It was important to determine the suitable period of 

composting due to the loss of carbon in the composting process and the changes of the 

input major components (cellulose, lignine) to compound with lower calorific value  

(humic acids). 

Key words: compost, Decree 341/2008 Coll., slagging and fouling, carbon, alcali ndex 
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MOTIVACE 

Cílem dizertační práce bylo ověření možnosti energetického využití kompostů včetně 

určení možných rizik technologické aplikace. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat 

především proto, že je stále nutné hledat nové způsoby zhodnocení odpadů, které by 

jinak končily na skládkách. Z legislativních požadavků Evropské Unie a České 

republiky vyplývá potřeba hledat nové způsoby využívání odpadů a zlepšovat stávající 

technologické postupy, které by bylo možné aplikovat pro energetické využití odpadů. 

V současné době Česká Republika nesplňuje požadavky dané směrnicí Rady 99/31/ES  

o skládkách odpadů, dle kterých je třeba výrazně snížit množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Z toho vyplývá nutnost se 

této problematice intenzivně věnovat. Jedním ze způsobů zhodnocení přebytku 

kompostu a kompostu, který nevyhovují vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s BRO je energetické využití kompostů. Energetické využití kompostů může 

být vhodným postupem zpracování odpadů s obsahem organické složky. 
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1. Úvod a cíl práce 

Základem všech současných ekologických koncepcí odpadového hospodářství  

je snižování množství vznikajících odpadů. Jednou z možností využití biologicky 

rozložitelného odpadu je kompostování, které může pozitivně působit na složky 

životního prostředí. Kompostování se stalo aktuálním politickým tématem. V důsledku 

evropských směrnic musí Česká republika v souvislosti s dosažením závazných cílů 

Plánu odpadového hospodářství omezit množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ukládaného na skládku. Podle směrnice Rady 99/31/ES  

o skládkách odpadů měla do roku 2010 Česká republika snížit množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů, ukládaných na skládky, na 75 % množství 

vyprodukovaného v roce 1995. Do roku 2013 musí dokonce dojít ke snížení na 50 %  

a v roce 2020 na 35 % základu roku 1995. 

Dále je nutné podotknout, že Evropská komise se zavázala k vypracování Akčního 

plánu pro biomasu, který je součástí zprávy Evropské komise z roku 2004 o „Podílu 

obnovitelných zdrojů energie v EU“. Důvodem bylo urychlit dosažení cílů Směrnice 

2001/77/EC. Evropská komise přijala Akční plán pro biomasu 7. prosince 2005. 

Hlavním cílem Plánu bylo do roku 2010 zdvojnásobit využití bioenergetických zdrojů 

(dřeva, odpadu, zemědělských plodin) v energetickém mixu EU (internet 1). Podle 

České energetické agentury má biomasa v podmínkách České republiky největší 

technický využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla. 

V roce 2010 bylo vyrobeno celkem 1 492 GWh elektřiny z biomasy, což je více než 

v roce předchozím (1 396 GWh). Podíl biomasy na zelené elektřině přesáhl 25 %. Co se 

týče přímého spalování biomasy, dochází stále ke zvyšování spotřeby energetického 

materiálu rostlinného původu vypěstovaného přímo pro tento účel a využitého pro 

přímé spalování, nicméně je toto zvyšování stále nedostatečné pro pokrytí budoucí 

poptávky (internet 2). 

V oblasti výroby kompostů nastává problém jak využívat komposty vyrobené 

z komunálního odpadu, které nevyhovují legislativním požadavkům pro nakládání 

s bioodpady a komposty (vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO). 

Jednou z možností a také podpory Akčního plánu pro biomasu je využití kompostů  

pro energetické účely.  

Zvyšují se nároky na ochranu životního prostředí. Do popředí se dostává hrozba 

skleníkového efektu, k čemuž významnou měrou přispívá CO2 a další plyny. Touto 

alternativou by mohly být řešeny problémy s přebytkem kompostu a bylo by 

produkováno palivo s obsahem biosložky a energie s výrazně nižším poškozením 

životního prostředí než z neobnovitelných zdrojů energie. 

Energetické využití kompostu sebou nese i několik negativ. Jednou z nich je nižší 

výhřevnost způsobená vlhkostí. Tuto vlhkost lze minimalizovat při dlouhodobém 

uskladnění. Se stoupajícím trendem energetického využití biomasy souvisí i otázka 

vznikajícího odpadního produktu spalování jako je dřevní popel a jeho potenciál pro 

další využití. Dále zvýšené množství uvolňování polétavého prachu ze spalované 
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biomasy (Borrego C. et al. 2010). Problémem je také zvýšený obsah alkalických 

prvků, které ovlivňují vznik inkrustů ve spalovacím zařízení (Teixeira P. et al. 2012). 

Cílem této práce je ověření možnosti energetického využití kompostů včetně určení 

možných rizik technologické aplikace. Pro dosažení cíle musí být splněny následující 

kriteria: 

1. Stanovení energetických parametrů pro komposty.  

2. Stanovení optimální doby kompostování vzhledem ke ztrátě uhlíku během 

kompostovacího procesu a přeměně vstupních majoritních složek (celulóza, 

lignin) na složky s nižší výhřevností (huminové látky).   

3. Posouzení možnosti vzniku struskování nebo spečenin při energetickém využití 

kompostů. 
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2. Metodika provedení práce 

Pro dosažení cíle doktorské práce jsem zvolila následující postup: 

1. Sledování vybraných energetických parametrů v kompostech z pěti kompostáren 

v Moravskoslezském kraji (12 vzorků z toho 1 vzorek domácího kompostu).   

2. Sledování úbytku uhlíku pro směsi připravené z biologicky rozložitelných odpadů 

(BRO) a BRKO a jejich majoritních složek v laboratorních komposterech firmy 

NatureMill NM. 

3. Ověření energetického využití kompostů z trav OSEVA PRO s.r.o. Zubří 

připravených v kompostérech NatureMill NM. 

4. Výzkum chování uhlíku, dusíku, vodíku a výhřevnosti během procesu 

kompostování v modelově založených kompostech na kompostárně v Bruzovicich. 

Vytvoření modelu chování uhlíku a ostatních energetických parametrů během 

procesu kompostování.  

5. Návrh optimalizace technologických podmínek pro přípravu energeticky 

využitelného kompostu. 

6. Posouzení kompostů z hlediska možnosti struskování nebo tvorby spečenin  

při energetických procesech. Vyhodnocení rizik z energetického využití kompostů.  
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3. Charakteristika biopaliv 

Hlavní výhodou paliva z biomasy v energetice je její obnovitelnost (Poonam S. N. et al. 

2011). Hledání nových energetických obnovitelných zdrojů a uhlíkově neutrálních 

biopaliv je nezbytné pro životní prostředí a ekonomickou udržitelnost (Rosillo-Calle et 

al. 2006). Biopaliva mohou být pevné (palivové dříví, dřevěné uhlí, dřevěné pelety), 

kapalné (etanol, bionafta, pyrolýzní olej) nebo plynné (metan), převážně vyrobené  

z biomasy (Poonam S. N. et al. 2011).  

Biopaliva se podle způsobu zpracování dělí na primární a sekundární. Primární biopaliva 

(palivové dříví, dřevní štěpka, pelety, živočišný odpad, odpad z lesnictví, zbytky 

zemědělských plodin) se používají v nezpracované podobě, převážně k vytápění  

a k výrobě elektrické energie. Sekundární biopaliva jsou získávány zpracováním biomasy.  

Do této skupiny můžeme zařadit např. etanol, bionaftu atd., které lze používat  

ve vozidlech a různých průmyslových procesech. Sekundární biopaliva jsou získávány 

zpracováním biomasy, do této skupiny můžeme zařadit např. etanol, bionaftu atd., které 

lze používat ve vozidlech a různých průmyslových procesech. Sekundární biopaliva 

jsou dále rozděleny do třech skupin na základě suroviny a technologie pro jejich výrobu 

(Poonam S. N. et al. 2011):  

1. Biopaliva první generace (základní suroviny pro výrobu biopaliva jsou semena, obilí, 

cukr) - bioetanol nebo butanol z fermentace škrobu (pšenice, ječmene, kukuřice, 

brambor), nebo cukru (cukrová třtina, cukrová řepa); bionafta transesterifikací 

rostlinného oleje (řepkový, sojový, slunečnicový, palmový, kokosový, použité stolní 

oleje, živočišný tuk, atd.). 

2. Biopaliva druhé generace (základní surovina pro výrobu biopaliva je lignocelulózová 

biomasa) - bioetanol nebo butanol enzymatickou hydrolýzou, methanol, diesel, smísený 

alkohol, dimethyl éter z termochemických procesů; biometan z anaerobní digesce. 

3. Biopaliva třetí generace (základní suroviny pro výrobu biopaliva jsou řasy, mořská 

tráva) - bionafta z řas; bioetanol z mořských řas a plevele; vodík ze zelených řas  

a mikroby (Poonam S. N. et al. 2011). 

Biopaliva jsou také klasifikována podle jejich zdroje a typu. Ty mohou být odvozeny 

z lesních a zemědělských produktů nebo z komunálních odpadů, včetně odpadů  

ze zemědělského průmyslu, potravinářského průmyslu a stravování. Pro energetické 

využití biomasy mají rozhodující vliv ukazatelé uvedené v tabulce 1 (Juchelková D., 

Koppe K. 2003), kterou jsem doplnila o další parametry.  
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Tabulka 1: Činitelé jakosti biopaliv a jejich význam (Juchelková D., Koppe K. 2003) 

Činitel jakosti Význam 

Výhřevnost množství chemicky vázané energie 

Spalitelné látky při 550 
o
C 

Obsah uhlíku pro průběh spalování 

Obsah vodíku 

Obsah prchavé hořlaviny pro vznícení a průběh spalování 

Obsah fixního uhlíku 

Obsah vody balastní látka 

Obsah popela 

Granulometrie homogenita, PM10 

Obsah prachových částic provozní problémy 

Obsah síry výchozí prvek pro škodliviny 

vypouštěné do ovzduší Obsah dusíku 

Obsah chlóru 

Obsah alkálií a prvků alkalických zemin provozní problémy 

Teplota tavení popelovin struskování, nánosy 

Klasifikace biomasy je poměrně složitým problémem. Vzhledem k chování biomasy  

při energetickém využití se objevuje návrh klasifikace, který vychází z obsahu 

majoritních komponent: ligninu, celulózy a hemicelulózy. V rámci evropské unie  

je rozšířena následující klasifikace (Khan A. A. et al. 2009): 

1. Primární – vedlejší produkty zemědělské výroby z pěstování potravin a krmiv 

(sláma, cereálie, mouka), vedlejší produkty z lesnické výroby. 

2. Sekundární – vedlejší produkty z výroby potravin a využití biomasy (piliny, odpady 

z papírenského průmyslu, potravinářství a výroba nápojů, slupky apod.). 

3. Terciární – vedlejší produkty z biomasy použité jako výrobky (dřevo z demolic). 

4. Energetické plodiny. 

Významná je i klasifikace biopaliv, která vychází z chemického složení popela. Jelikož 

alkalické prvky (K a Na) a zvláště draslík je významný z hlediska vzniku usazenin  

a nánosů během termických procesů. Na základě chemického složení popela, můžeme 

biopaliva rozdělit na tři typy (Nutulapati et al. 2007): 

1. Odpady ze zemědělské činnosti - vysoký obsah křemíku (Si), vysoký obsah draslíku 

(K), nízký obsah vápníku (Ca). 

2. Biopalivo na bázi dřevní hmoty – nízký obsah Si, nízký obsah K, vysoký obsah Ca. 

3. Kaly z ČOV, exkrementy – vysoký obsah Ca, vysoký obsah fosforu (P). 
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3.1 Energetické parametry 

Všechna tuhá biopaliva vyskytující se v přirozeném stavu se skládají ze tří základních 

složek: z celkové vody, popelovin a hořlaviny. Toto složení lze vyjádřit vztahem:  

W + C + H + O + S + N + A = 100 % 

Kde: W, C, H, O, S, N, A jsou hmotnostní podíly veškeré vody (W), uhlíku, vodíku, 

kyslíku, síry, dusíku a popelovin (A) v původním biopalivu (% hm.) (Malaťák J.  

a Vaculík P. 2008). 

3.1.1. Zastoupení hlavních prvků (C, H, N, O) 

Biomasa může být obecně definována jako jakýkoliv uhlovodíkový materiál, který  

se skládá hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, v malém množství je obsažena také 

síra (Yaman S. 2004). Uhlovodíky tvoří hořlavou část paliva. Vlastního spalování se 

účastní pouze uhlík, vodík a síra. Kyslík z hořlaviny působí jako okysličovadlo. Jedinou 

složkou, která se neúčastní spalování, je dusík (Munalula F. et al. 2009). Typické 

prvkové složení měkkého a tvrdého dřeva můžeme sledovat v tabulce 2. 

Tabulka 2: Typické prvkové složení dřeva v sušině (%) (Munalula F. et al. 2009) 

Prvek Měkké dřevo [%] Tvrdé dřevo [%] 

vodík 6,3 6,4 

uhlík 52,9 50,8 

kyslík 39,7 41,8 

dusík 0,1 0,4 

Uhlík 

Klíčovým parametrem z hlediska energetického využití je množství celkového 

organického uhlíku v palivu. Uhlík je hlavním nositelem tepelné energie ve spalovaném 

biopalivu (Malaťák J. a kol. 2005). Buněčné stěny jsou velmi bohaté na uhlík, ve formě 

celulózy a ligninu. Čím tlustší je buněčná stěna, tím více uhlíku je v ní uloženo. Obsah 

uhlíku tvoří přibližně 45 % hmotnosti suché biomasy rostlin (Libra M. a Poulek V. 2007). 

Vodík 

Dalším důležitým parametrem je vodík, který vyvine při hoření téměř čtyřikrát více 

tepla na jednotku hmotnosti než uhlík, což má příznivý vliv na výhřevnost spalovaného 

biopaliva (Jursík F. 2005).  

Dusík 

K dispozici jsou studie o složité struktuře biomasy, která může obsahovat dusík v různém 

množství. Dusík v biomase může být vázán na proteiny, volné aminokyseliny, nukleové 

kyseliny, alkaloidy, chlorofyl a anorganické sloučeniny. Dusík v biopalivu je hlavním 

zdrojem emisí oxidů dusíků (Lucassen A. et al. 2011). NOx vznikají při teplotách 700 – 

900 ºC. Množství uvolněného NOx závisí na teplotě spalování a na množství dusíkatých 

látek v biopalivu. Obsah dusíku v biomase se velmi liší v závislosti na druhu biomasy 
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nebo části rostliny (Dvořák M. a kol. 2006). Neměla by se spalovat biomasa s obsahem 

dusíku vyšším než 1,5 % jako např. mladé rostliny, jeteloviny (Fernandez M. 2008).   

Kyslík 

Kyslík je v palivu nežádoucí podílí se na vzniku hydroxidů (Greenwood N. N. and 

Earnshaw A. 1993). 

3.1.2. Obsah vlhkosti 

Dalším důležitým parametrem při použití biomasy je vlhkost paliva (Hermanson S. et 

al. 2011). Tuhá biopaliva jsou svou povahou velmi různorodá s ohledem na obsah 

vlhkosti, avšak voda je obsažena v každém tuhém palivu (Jensen P. et al. 2006). 

Podobně jako popeloviny je voda nehořlavou složkou paliva, která snižuje jeho tepelnou 

hodnotu, a proto je v palivu nežádoucí (Sharples J.J. et al. 2009). Obsah vody podstatně 

ovlivňuje výhřevnost (Malaťák J. a Vaculík P. 2008). Protože bezvodá biomasa se 

v přírodě prakticky nevyskytuje, musí se vždy během spalování nebo zplyňování odpařit 

určité množství vlhkosti. Obsah vody v tuhých palivech kolísá v širokém rozmezí  

od 0 % do 60 % (Malaťák J. a kol. 2004). 

Z hlediska výskytu vlhkosti v biomase ji můžeme rozdělit:  

1. Voda chemicky vázaná – je součástí chemických sloučenin. Nelze ji z biomasy 

odstranit sušením, ale pouze spálením, proto je v biomase zastoupena i při nulové 

absolutní vlhkosti. Zjišťuje se při chemických analýzách paliva a její celkové množství 

představuje 1–2 % sušiny. Při charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností 

nemá žádný význam. 

2. Voda vázaná (hygroskopická) – nachází se v buněčných stěnách a je vázána 

vodíkovými můstky na hydroxylové skupiny OH amorfní části celulózy a hemicelulóz. 

Voda vázaná tvoří 0 – 30 z celkové vlhkosti %. Při charakteristice fyzikálních  

a mechanických vlastností má největší a zásadní význam.  

3. Voda volná (kapilární) – vyplňuje v palivu lumeny buněk a mezibuněčné prostory.  

Při charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností má podstatně menší význam 

než voda vázaná (Baláš M. a Moskalík J. 2009). 

Obsah vlhkosti v palivu je různorodý, mění se v čase vlivem okolního prostředí zejména 

vzdušnou vlhkostí, teplotou, tlakem (Juchelková D. a Raclavská H. 2009). Obsah 

vlhkosti ovlivňuje spalování a obsah spalin na vyrobenou jednotku energie. U biopaliv 

obsahující velmi vysokou vlhkost dochází při samotném spalování k problémům se 

samovolným vznícením, k snížení spalovací teploty a následnému ovlivnění kvality 

spalování (vznik nedopalu) (Yin C. et al. 2008). Navíc vysoká vlhkost vede ke zvýšené 

spotřebě paliva (Khan, A.A. et al. 2009). 
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Tabulka 3: Výhřevnost biopaliva v závislosti na vlhkosti (Juchelková D. a Raclavská H. 2009) 

Vlhkost 

(%) 
Dřevo 

(MJ.kg
-1

) 
Kůra 

(MJ.kg
-1

) 

0 18,5 18,8 

10 16,4 16,7 

20 14,3 14,6 

30 12,2 12,5 

40 10,1 10,5 

50 8,0 8,4 

60 6,0 6,3 

Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, dobře proschlé dřevo na vzduchu  

má relativní vlhkost cca 20 %. Do jednoho roku při uskladnění pod střechou sníží svůj 

obsah vody na 20 % (Jevič P. a kol. 2008). Dřevěné brikety mohou mít relativní vlhkost  

od 3 do 10 %, podle kvality lisování. Pro spalování štěpky se za optimální vlhkost 

považuje 30 - 35 %. Při vlhkosti nižší má hoření explozivní charakter a mnoho energie 

uniká s kouřovými plyny (Yin C. et al. 2008). Při vyšší vlhkosti se mnoho energie 

spotřebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro spalování dřeva lze doporučit 

vlhkost cca 20 % (Pastorek Z. a kol. 2008). 

V praxi se používají dva způsoby stanovení vlhkosti dřeva: absolutní vlhkost (vztažená 

k absolutní sušině) a relativní vlhkost (vztažená k původní tj. výchozí hmotnosti dřeva). 

Absolutní vlhkost: w = (m1 - m2) / m2 * 100 (%) 

Relativní vlhkost: w = (m1 - m2) / m1 * 100 (%) 

 Kde: m1 – hmotnost vzorku před vysušením;  

  m2 – hmotnost vzorku po vysušení;  

w – vlhkost dřeva (Juchelková D. a Raclavská H. 2009). 

3.1.3. Spalitelné látky 

Spalitelné látky nebo-li organický podíl se zjišťuje z hmotnostního úbytku  

(po předběžném vysušení vzorku při 105 °C) po vyžíhání vzorku při 550 °C do konstantní 

hmotnosti. Metodika stanovení obsahu spalitelných látek je popsána v ČSN P CEN/TS 

15403 (838307) Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela. 

3.1.4. Majoritní složky biomasy 

Z chemického hlediska je rostlinná biomasa tvořena řadou různých sloučenin. Většina 

organických materiálů může být reprezentována jako kombinace tří základních skupin 

chemických látek: tuků, sacharidů, bílkovin, aminokyselin, ligninu, celulózy  

a hemicelulózy. Mezi hlavní komponenty biomasy patří: celulóza, hemicelulóza a lignin 

(Hashimoto K. et al. 2011). V lignocelulózové biomase se vyskytuje 40 – 60 % celulóza,  

20 – 40 % hemicelulóza a 10 – 25 % ligninu (Yang H. et al. 2007). Zastoupení majoritních 

složek se u měkkého a tvrdého dřeva liší. Tvrdé dřevo (listnaté dřevin mají vyšší podíl 

celulózy a hemicelulózy a naopak měkké dřevo (jehličnany) má vyšší podíl ligninu (Yaman 
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S. 2004). Obecně platí, že tvrdé dřevo obsahuje asi 43 – 47 % celulózy, 16 – 24 % ligninu  

a 25 – 35 % hemicelulózy. Měkké dřevo obsahuje asi 40 – 44 % celulózy, 25 – 31 % 

ligninu a 25 – 29 % hemicelulózy (Balat M. et al. 2009, Demirbas A. 2005).  

Celulóza  

Celulóza je z chemického hlediska polysacharid složený z velkého počtu navzájem 

spojených molekul glukózy (beta-glokózy). Jednotlivé glukosové jednotky jsou spojené 

vazbou β 1,4 a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve vodě. 

Celulóza je hlavní stavební látkou rostlinných primárních buněčných stěn a spolu 

s ligninem a hemicelulózou se podílí na stavbě sekundárních buněčných stěn a spolu 

s ligninem a hemicelulózou se podílejí na stavbě sekundárních buněčných stěn (Heinze 

T. and Liebert T. 2001). Celulóza se hojně nachází v biologicky rozložitelném odpadu 

(zbytky potravin, listí, tráva), papíru, lepence a kartonech. Celulóza je v různých 

přírodních a syntetických materiálech v odlišné chemické formě. Celulóza, která  

je obsažena v papíru, kartonech a lepence je obvykle v čisté formě (tzv. 

mikrokrystalická celulóza) popř. je chemicky modifikována. Celulóza, která se 

vyskytuje v rostlinném materiálu, je obvykle fyzikálně nebo chemicky propojena 

s ligninem, sacharidy, pryskyřicemi, tuky, anorganickými látkami (Reed T. and Gaur S. 

2009). Výhřevnost suché celulózy se pohybuje okolo 18 MJ/kg (Balat M. et al. 2009, 

Yaman S. 2004). Celulóza je v kompostovacím procesu poměrně málo rozložitelná. 

Nejúčinnější enzymy rozkládající celulózu jsou přírodní katalyzátory. Tyto enzymy 

produkují především bakterie a plísně, které se celulózou živí během procesu 

kompostování (Béguin P. and Aubert J.P. 1994). 

 

 

Obrázek 1: Struktura celulózy, hemicelulózy a pektinu (Hudečková J. 2011) 
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Hemicelulóza  

Hemicelulóza je komplexní polysacharid složený z rozvětvené struktury, rozpustný  

ve zředěných louzích a snadno hydrolyzovaných zředěnými kyselinami. Hemicelulóza  

je amorfní složkou buněčné stěny a jsou pravděpodobně chemicky a fyzikálně propojeny 

s celulózou a ligninem. Hemicelulóza plní funkce obdobné škrobu, které jsou 

rezervními látkami, enzymaticky se rozkládají na jednoduché cukry. Hemicelulóza 

podléhá snáze a rychleji enzymatické hydrolýze než celulóza (Reed T. and Gaur S. 2009, 

Balat M. et al. 2009). Hemicelulóza se vyskytuje v mnohem kratším řetězci molekul než 

celulóza. Hemicelulóza vykazuje nižší molekulovou hmotnost než celulóza (Balat M. et 

al. 2009). Degradace organických látek během kompostovacího procesu jsou 

mikrobiální degradací labilní makromolekuly plně rozloženy a využity, ale stabilnější 

součásti biopolymerů jako např. lignin, kutin, suberin a melanin zůstávají zachovány  

a mohou tvořit základní kostru huminových látek (Reed T. and Gaur S. 2009). 

Lignin 

Lignin je po celulóze a hemicelulóze třetí nejrozšířenější přírodní polymer.  

Z chemického hlediska se jedná o komplikovaný polymer s rozvětvenou strukturou 

respektive směs polymerů. Základní stavební jednotkou ligninu jsou deriváty 

fenylpropropanonu, který rozlišujeme následovně : 4-hydroxyfenylpropanon (H), 4-

hydroxy-3-methoxyfenylpropanon nebo guajacylpropan (G) a 4-hydroxy-3, 5-

dimethoxyfenylpropan nebo syringylpropan (S) (Béguin P. and Aubert J.P. 1994). 

Není tvořen ze sacharidů jako celulóza, ale převážně z aromatických alkoholů. Díky 

tomu není tak hydrofilní (Buranov A. et al. 2008).  

Obecně lignocelulózové paliva korelují s výhřevností. Lignin má vyšší výhřevnost  

než celulóza a hemicelulóza, díky vyššímu stupni oxidace (Khan, A.A 2009). Lignin 

se nachází v rostlinných buňkách, kde má hydrofobní funkci, zpevňuje celulózové 

molekuly v buněčné stěně (Sipos B. 2010). Každý druh rostliny má svůj vlastní 

lignin (protolignin), který se od ostatních liší z hlediska chemické struktury 

rozdílnou kombinací phydroxyfenylpropanových, guajacylpropanových  

a syringylpropanových jednotek (Balat M. et al. 2009).  

Lignin patří mezi látky, jejichž biologická rozložitelnost je velmi nízká až nulová.  

Rychlost rozkladu ligninu během procesu kompostování závisí tedy na jeho obsahu, 

jelikož lignin ve srovnání s celulózou a hemicelulózou je složkou biomasy, která se 

rozkládá nejobtížněji (Yang H. et al. 2007). 
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Obrázek 2: Struktura ligninu (Mašková J. 2011) 

3.1.5. Výhřevnost 

Výhřevnost je nejvýznamnější vlastností paliva, která určuje její energetickou hodnotu 

(Erol M. et al. 2010). Evropská norma pro stanovení výhřevnosti tuhých biopaliv ji 

definuje jako absolutní hodnotu specifické energie spalování (v joulech) na jednotku 

hmotnosti pevného biopaliva (Fernandez M. et al. 2008). Minimální výhřevnost pevných 

paliv, určených ke spalování v malých stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém 

stavu nižší než 12 MJ.kg
-1 

dle vyhlášky č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu 

paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší (Internet 3). Dále podle vyhlášky 

č. 13/2009 minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování ve středních 

stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 10 MJ.kg
-1

. 

Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím (14 až 16 MJ/kg). Lisováním a sušením 

upravená dřevní a rostlinná biomasa dosahuje výhřevnosti až 18 MJ/kg. Výhřevnost  

u biopaliv kolísá podle druhu a vlhkosti (Holý T. 2010). Obecně z 1 kg dřeva všech 

druhů lze vyprodukovat zhruba 4,3 kWh. To znamená, že rozdíl je pouze v objemu 

(množství) spalovaného dřeva. Nejvíce výhřevné je listnaté dřevo dub, buk a jasan. 

Nejvyšší výhřevnost má habr. Nejméně výhřevnou dřevinou je topol, který oproti habru 

obsahuje jen 63 % výhřevnosti (Petříková V. 1999). Uhlík a vodík mají tendenci zvyšovat 

výhřevnost, zatímco kyslík tuto hodnotu snižuje (Goyal H.B. et al. 2008). 

3.1.6. Obsah popelovin 

Dalším důležitým parametrem biopaliva je obsah popelovin (minerální látky v palivu  

před jeho spálením). Elementární složení biomasy je velmi složité, protože se jedná  

o heterogenní a různorodé materiály biologického původu, které mohou mít zcela odlišné 

složení (Singh S. et al. 2011). Anorganický materiál v biomase pochází z popelovin 

v biomase nebo se do biomasy dostává během procesu zpracování (silikáty, karbonáty) 

uvolňované při zvětrávání půd (Voláková P. 2010). Popeloviny tvoří silikáty, karbonáty, 

sulfidy, sulfáty a další sloučeniny (Singh S. et al. 2011). Nejvyšší zastoupení 
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v popelovinách mají Ca, Mg, Fe silikáty, křemen, kalcit, siderit a menší množství 

sulfidů Fe a sádrovce nebo basanitu (Xiao R. et al. 2011). Pro vysoký obsah minerálních 

látek (popelovin) je nutné tato paliva považovat za technicky náročné paliva (Singh S. et 

al. 2011). Obsah popelovin může být ovlivněn způsobem pěstování, sklizně, 

skladováním a na jiných vnějších vlivech (Cox M. 2008). Obsah popelovin v biomase 

se pohybuje od 0,1 do 6 %, nejméně popela obsahuje dřevo (okolo 0,5 %), kůra 

obsahuje kolem 1 % a např. sláma od 4 do 6 % (Hrdlička a kol. 2003).  

Nižší obsah popelovin má následující pozitivní přínos: 

1. Při spalování dřevních odpadů se sníží emise pevných částic popílku (Singh S et al. 2011). 

2. Kotle na biomasu mají méně složitou soustavu na jejich odvod než kotle na klasická 

paliva, kde tvoří popel až 40 % (Kubíček J. 2003). 

3. Při spalování např. dřevní hmoty odpadne nutnost kontinuálního odvodu tuhých 

zbytků po spalování a bude postačovat pouze jednorázové odpopelnění po určitém 

počtu provozních hodin (Trnobranský K. 1996). 

Spálením paliva v ohništi vznikne z popelovin tuhý zbytek – popel. Popel je takový 

tuhý zbytek, který se získá dokonalým spálením tuhého paliva v oxidační atmosféře 

(Kubíček J. 2003). Popel obsahuje podstatnou část minerálních látek původní biomasy 

(Fang X. and Jia L. 2012) ve formě SiO2, CaO, MgO, K2O, Al2O3, Na2O, P2O5, Fe2O3, 

MnO (Singh S. et al. 2011). Zastoupení anorganických prvků v popelu je určen druhem 

biomasy, půdním typem a dalšími faktory (Fang X. et al. 2012; Xiao R. et al. 2011).  

Při vysokých teplotách během termochemické konverze mají alkalické prvky vliv  

na tvorbu nánosů a inkrustů. Tato problematika je dále popsána v kapitole 3.3.1.  

3.1.7.  Prchavá hořlavina 

Významnou vlastností všech forem biomasy je vysoký podíl prchavé hořlaviny. Prchavá 

hořlavina vyjadřuje, kolik hořlavých látek unikne ze vzorku při jeho zahřívání za 

nepřístupu vzduchu. Prchavá hořlavina většinou odpovídá množství plynné složky, 

která se uvolňuje z paliva (CH4, CO2, CO, NOx, H). Obsah prchavé hořlaviny základních 

druhů pevných paliv je uveden v tabulce 4 (Pastorek a kol. 2004), kterou jsem doplnila 

o další paliva. 

Tabulka 4: Obsah prchavé hořlaviny (Pastorek Z. a kol. 2004) 

Dřevo Sláma Travina Kůra Hnědé uhlí Polokoks Koks 

středoněmecké severočeské 

75 - 85 70 - 82 74- 80 70 - 80 48 31 13 4 

Prchavá hořlavina podstatně napomáhá vzněcování paliva v ohništi, stabilizuje spalovací 

proces a má význam pro určení velikosti spalovací komory, zvláště výšky plamene.  

Jestliže prchavá hořlavina v ohništi nevyhoří, odchází s kouřovými plyny a vytváří ztrátu 

nespálenými hořlavými plyny (ztrátu chemickým nedopalem) (Trnobranský K. 1996).  

Palivo s vysokým obsahem prchavé hořlaviny hoří dlouhým plamenem (Noskievič P.  
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a kol. 2008). Po přívodu paliva z rostlinné biomasy do spalovací komory a ohřátí na 

příslušnou teplotu dochází k uvolnění prchavé hořlaviny a k tvorbě dřevěného uhlí (Jevič 

P. a kol. 2006). Uvolněná prchavá hořlavina vytváří po smísení se spalovacím vzduchem 

hořlavou směs, která se stává iniciátorem spalovacího procesu. Teplo uvolněné při jejím 

spalování přispívá k tepelné aktivaci dřevěného uhlí a vysoušení surového paliva 

(Pastorek Z. a kol. 2004). Aby se ztráta chemickou nedokonalostí hoření snížila  

na minimum, je nutné věnovat zvýšenou pozornost vhodného rozmístění přívodu vzduchu 

do spalovací komory. Výše tepelné ztráty, vlivem chemické nedokonalosti spalování, 

závisí na poměrném obsahu CO ve spalinách (Skála Z. a kol. 2007). 

3.1.8. Fixní uhlík 

Z energetického hlediska je fixní uhlík nejvýznamnějším ukazatelem ovlivňující 

výhřevnost. Prchavá hořlavina se z paliva uvolňuje po jeho zahřátí a po jejím uvolnění 

zbývá fixní uhlík. Dohořívání fixního uhlíku napomáhá k udržení dostatečně vysoké 

teploty (Hsi C. et al. 2008). 

ddddd 

 

Obrázek 3: Schéma průběhu spalování 

3.2 Klady a zápory spalování biopaliv 

V posledních několika letech se na energetické využití biopaliv nahlíží jako na moderní 

řešení pro lokální zásobování energiemi a nakládání s odpady (IEA 2007). Spalování 

biopaliv sebou přináší klady a zápory, pro lepší orientaci jsem vytvořila SWOT analýzu 

biopaliv.  

Silné stránky Slabé stránky 

 Obnovitelný charakter biomasy. 

 Menší negativní dopad na životní prostředí. 

 Prostředek k plnění legislativních požadavků. 

 Tuzemský zdroj energie. 

 Neexistuje lokální omezení zdrojů biomasy. 

 Zvýšená soběstačnost a zaměstnanost venkova. 

 Snížení nákladů na provoz venkovských 

domácností. 

 Výroba biopaliv dotváří péči o krajinu. 

 Využití spalitelných odpadů.  

 Snížení prostorů pro skladování popelovin a 

nespalitelných zbytků. 

 Emise PM10 ze spalování biomasy. 

 Náročná logistika sběru, dopravy, úpravy  

a zpracování. 

 Rozšiřování pěstebních ploch biomasy. 

 Velké požadavky na skladovací prostory. 

 Nerovnoměrné rozmístění zdrojů biomasy  

a energetických spotřebičů. 

 Obtíže s akumulací, transportem a distribucí 

vyrobené energie. 

 Rozměrnější a nákladnější spalovací zařízení. 

 Tvorba usazenin a inkrustů. 
 Odpadní produkt – popílek, nemá stejné využití 

jako popílek z fosilních paliv. 

Příležitosti Hrozby 

 Dotace na produkt. 

 Možnost technologické úpravy. 

 Růst cen energií. 

 Konkurence cen klasických primárních zdrojů 

energie. 

Obrázek 4: SWOT analýza biopaliv 
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Biopaliva mají významnou roli především, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie  

a přispívají ke zlepšení životního prostředí, omezení spotřeby fosilních zdrojů energie  

a tak i snižování nebezpečí skleníkového efektu (Gasparatos A. et al. 2011). Využití 

tuhých biopaliv slouží také jako prostředek ke splnění cílů směrnice o skládkách odpadů 

(Směrnice Rady EU č. 1999/31/EC) prostřednictvím snížení množství ukládaných 

biologicky rozložitelných odpadů na skládky, ale také pro plnění Akčního plánu  

pro biomasu (Internet 4). Spalování biopaliv také příznivě ovlivňuje zahraniční platební 

bilanci státu, protože se jedná o tuzemský zdroj energie (Koloničný J. a kol. 2009).  

Dále zdroje biomasy pro výrobu biopaliva nejsou lokálně omezeny a mohou navazovat 

na tradiční zemědělskou výrobu. Také dochází k ekonomické soběstačnosti  

a zaměstnanosti venkovského obyvatelstva při podnikatelském způsobu výroby energie 

z biomasy. Využití biomasy k energetickým účelům má také význam z hlediska snížení 

nákladů na provoz venkovských domácností (Vráblíková J. a Šoch M. 2009).  

Podle studie Vráblíkové J. a Šocha M. (2009) řízená produkce biomasy a následná 

výroba biopaliva pomáhá dotvářet péči o krajinu a také má vliv na zadržení vody 

v krajině. Naproti tomu však některé energetické rostliny absorbují více půdní vlhkosti 

transpirací než ostatní. Např. plantáže topolů a vrb mají vysoké požadavky na vodu 

(ETSU 1996). Další pozitivní stránkou spalování biopaliv je možnost účelně využít 

spalitelné odpady a tím významně snížit prostor pro skladování popelovin  

a nespalitelných zbytků (Vráblíková J. a Šoch M. 2009). 

Spalování biopaliv, pokud je náhradou za fosilní paliva, přispívá ke snižování produkce 

skleníkových plynů. Při spalování biopaliv však vznikají i další škodliviny a to některé 

velmi nebezpečné jako polyaromatické uhlovodíky, případně dioxiny (Koloničný J. 

2010). Dále je nutné připomenout problematiku zvýšeného množství uvolňování 

polétavého prachu ze spalované biomasy (Borrego C. et al. 2010). O množství 

škodlivých emisí rozhoduje především způsob spalování (Koloničný J. 2010). 

Problematika emisí ze spalování biomasy je dále podrobně popsána v podkapitole 3.2.1. 

Spalování biomasy je také limitováno z důvodu relativně náročné logistiky sběru, 

dopravy, úpravy a zpracování (IEA 2007). Tato problematika je dále popsána v kapitole 

3.2.2. Dále zvýšená produkce biomasy vyžaduje rozšiřování pěstebních ploch na úkor 

zemědělské půdy, zvyšování intenzity produkce biomasy, což přináší zvýšení investic 

do výroby a zpracování biomasy (Fuksa P. 2009, Vráblíková J. a Šoch M. 2009). Mezi 

nevýhody využívání biomasy pro energetické účely patří nízká objemová hmotnost, 

z čehož vyplývá velké požadavky na skladovací prostory (Fuksa P. 2009). Problematika 

sběru, dopravy a skladování biomasy je dále popsána v kapitole 3.2.2. Další slabou 

stránkou je nerovnoměrné rozmístění zdrojů biomasy a energetických spotřebičů, obtíže 

s akumulací, transportem a distribucí získané energie z biomasy (Vráblíková J. a Šoch M. 

2009). Zařízení ke spalování biomasy jsou rozměrnější a nákladnější než je tomu  

u zařízení na spalování fosilních paliv, přesto ekonomicky vychází využívání biopaliv 

velmi dobře (Koloničný J. a kol. 2009). Při spalování biopaliv dochází 

k technologickým problémům jako je tvorba usazenin a inkrustů. Je třeba poznamenat, 

že k tomuto jevu dochází i při spalování uhlí (Jakubes J. 2010). Tvorba nánosů  

a inkrustů u spalování biomasy je ovlivněna alkalickými kovy (snižují bod tání 
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popelovin) a kovy alkalických zemin (zvyšují bod tání popelovin) (Khan A.A. et al. 

2009). Dalším problémem je odpadní produkt popílek ze spalování biomasy. Popílek ze 

spalování biomasy je bohatý na obsah alkalických kovů a kovů alkalických zemin 

(Voláková P. 2010).  

Spalování biopaliv má silné i slabé stránky. V souvislosti se SWOT analýzou je třeba 

analyzovat příležitosti, které mohou nastat při využívání biopaliv. Jednou z příležitostí 

jsou dotace. V současné době jsou k dispozici dva různé druhy dotací. První z nich  

je Program na kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem vyhlásil od 1. ledna 2012 program na výměnu starých 

kotlů. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých 

spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť. Druhou formou dotace je Prioritní osa 2, 

kterou vyhlásil Operační program Životního prostředí s podporou EU v rámci, které 

jsou podporovány investice snižující emise, především prachu (Internet 5). Další tzv. 

příležitostí je možnost technologické úpravy biopaliva. Jelikož biopalivo je možno 

smísit v jakémkoliv poměru s jinou biosložkou, je třeba uvažovat o alternativě např. 

přídavku materiálu s vyšší výhřevností (např. přídavek plastu, papíru) (Kolářová M. 

2009). Je třeba mít na paměti konkurenci v oblasti cen v porovnání s cenami energií 

klasických primárních zdrojů. Ačkoliv cena uhlí mírně roste, stále zůstává oblíbeným 

palivem českých domácností (Vráblíková J. a Šoch M. 2009).   

3.2.1. Emise ze spalování biopaliv 

Tuhá biopaliva mají významnou roli ve společné energetické politice EU. Mnohými 

autory bylo prokázáno, že použití tuhých biopaliv přispívá ke snížení produkce 

skleníkových plynů (Gasparatos A. et al. 2011, Silveira S. 2005). Při spalování biomasy 

vznikají stejné emise jako při spalování jiných organických paliv. Jedná se o látky 

nevýznamné (H2O), nevyhnutelné (CO2) nebo škodlivé pro člověka nebo přírodu (NOx, 

SOx, CxHy) (Silveira S. 2005). Spalování biomasy neznamená přímé snížení množství 

produkovaných škodlivých emisí. Důležitým faktorem je především způsob vedení 

spalování, který je dán způsobem přivádění paliva (Koloničný J. 2010). 

Sloučeniny síry 

Síra je v palivu z biomasy obsažena v minimálním množství, a proto emise SO2 z jejího 

spalování jsou velmi nízké. A to je jedna z velkých předností spalování biopaliv 

(Pastorek Z. a kol. 2004, Gasparatos A. et al. 2011). V důsledku toho se sníží i teplota 

rosného bodu spalin, neboť jeho hodnota bude pouze funkcí obsahu vodní páry  

ve spalinách a přebytku vzduchu (Trnobranský K. 1996). To znamená, že např. 

spalování dřevní hmoty bude teplota rosného bodu spalin značně nižší než při spalování 

uhlí (Trnobranský K. 1996, Baláš M. a Šev H. 2006). Vhodným řešením dodatkových 

výhřevných ploch kotle lze snížit komínovou ztrátu na minimum, bez nebezpečí vzniku 

nízkoteplotních korozí dodatkových ploch (Malaťák J. a Vaculík P. 2008). 
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Sloučeniny uhlíku 

Koncentrace CO ve spalinách za kotlem nejlépe ukazují na kvalitu spalovacího procesu 

(Alonso M. et al. 2011). Nedohořelý CO představuje ukazatel o špatně nastavených 

spalovacích parametrech (množství vzduchu atd.) nebo o nevhodné konstrukci spalovacího 

zařízení pro dané palivo (Koloničný J. 2010, Pastorek Z. a kol. 2004). Důležité je, aby  

při spalování biomasy nebyl ochlazen před dohořením relativně dlouhý plamen, který 

vzniká při spalování biomasy. Dojde-li k tomu, oxid uhličnatý vylučuje čistý uhlík (saze)  

a tím dochází k obrovským tepelným ztrátám. Proto je důležité, aby byl do plamenů 

přiváděn sekundární ohřátý vzduch (Johansson L.S. et al. 2003). Je-li přiváděno velké 

množství spalovacího vzduchu, dochází k ochlazení plamene a tím k neúplnému spalování  

a následnému zvýšení emisí celkového uhlíku a CO (Baláš M. a Šev H. 2006). V případě 

dostatečné teploty spalování a dostatečného množství spalovacího vzduchu je CO oxidován 

na CO2 a jeho emise jsou minimální (Alonso M. et al. 2011).  

Sloučeniny dusíku 

Při spalování biomasy dochází z největší části k emisím NOx (Qian F.P. et al. 2011). 

Sloučeniny NOx vznikají při teplotách 700 – 900 ºC spalováním dusíku obsaženého 

v palivu (Koloničný J. 2010). Při pálení biomasy vzniká malé množství oxidu dusného 

(Qian F.P. et al. 2011). Největším problémem jsou reaktivní oxidy NOx  (NO a NO2) 

nebo produkty nedokonalého spálení např. NH3 (Johansson L.S. et al. 2003). NO vzniká 

při teplotách nad 1000 ºC a většina se oxiduje na NO2. Oxid dusičitý je příčinou tvorby 

fotochemického smogu nebo se přeměňuje na dusičnany, které způsobují kyselé deště 

(Baláš M. a Šev H. 2006, Pastorek Z. a kol. 2004) 

Sloučeniny chlóru 

Rostlinná biomasa je považována za palivo vysokoalkalické, s vyšším obsahem chlóru. 

Problematika sloučenin chlóru při spalování biomasy je důležitá z hlediska korozivních 

procesů kotlového tělesa (Voláková P. 2010). Při spalování chlóru vznikají persistentní 

organické polutanty (POPs). Tuto skupinu tvoří polychlorované aromatické uhlovodíky 

(PAH), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dibenzodioxiny  

a dibenzofurany (PCDD/F) (Baláš M. a Šev H. 2006). Při spalování biopaliv je nutné 

dodržovat emisní limity pro spalování paliv ve velkých a středních zdrojích 

znečišťování ovzduší. Jmenovité tepelné výkony velkých a středních zdrojů téhož 

provozovatele se pro účely stanovení emisních limitů sčítají, jestliže jsou umístěny  

ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku, spalují stejný druh paliva a spaliny 

jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů nebo 

by s ohledem na uspořádání a druh používaného paliva mohly být vypouštěny 

společným komínem. Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje pro oxid 

siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid uhelnatý jsou definovány v příloze 

č. 4 v Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. 
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3.2.2. Sběr, doprava a skladování biomasy 

Biomasa patří mezi tzv. rozptýlený zdroj. Pro zabezpečení dostatečného množství 

biomasy je nutno biomasu obvykle sbírat v rámci širšího území (např. energetické 

plodiny, sláma, zbytky po těžbě dřeva) či z několika lokalit (např. zbytky 

z průmyslového zpracování dřeva, BRKO).  

Také zdroje biomasy mohou mít sezónní charakter, zejména se jedná o biomasu  

ze zemědělství. Řada druhů biomasy je dostupná sezónně, obvykle s roční periodou 

(sláma) nebo určitou periodou během vegetačního období (tráva). Sezónně dostupná 

může být i dřevní hmota z lesního hospodářství vzhledem k možnosti omezené těžbě  

a dostupnosti lesních porostů v zimním období.  

Navíc se období dostupnosti zdrojů biomasy nekryje s topným obdobím, kdy  

je poptávka po biomase nejvyšší. Proto je nutno zajistit optimální skladování  

či meziskladování biomasy tak, aby byl zabezpečen její optimální a rovnoměrný přísun 

ke konečnému spotřebiteli (Jakubes J. a kol. 2006). Také mnoho podniků se snaží 

minimalizovat množství odpadních produktů a tyto produkty dále využívat jako materiál 

pro další výrobky, nikoliv pro energii. Takže časem by mohlo množství takto 

dostupných odpadních zdrojů biomasy začít klesat (Koloničný J. a kol. 2009). Navýšení 

dostupných zásob biomasy do budoucna tedy může záviset ve větší míře na aktivním 

pěstování energetických rostlin na přebytečné orné půdě, dále na okrajových  

a degradovaných půdách nebo na výsadbě lesů (IEA Bioenergy 2007). Z tohoto pohledu 

je nutné podotknout, že komposty jsou velmi zajímavé, protože se vyrábí na jednom 

místě a obvykle kontinuálně. 

Biomasa jako surovina by měla být doručena do zařízení na zpracování paliva silniční nebo 

železniční dopravou tak levně, jak jen to možné a v podobě, ve které se snadno skladuje, 

snadno se s ní manipuluje a snadno se využívá dále (IEA Bioenergy 2007).  

Nízká objemová hmotnost a hustota energie mnoha forem biomasy dělá tento požadavek 

obzvláště těžkým (Fuksa P. 2009). Je zapotřebí zvážit, kde má být biomasa dovezena, 

zajistit kontrolu kvality paliva a nízkonákladový způsob dopravy (Koloničný J. a kol. 2009).  

Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu. Surová biomasa 

obvykle obsahuje určité množství vody, která ve výsledném produktu není příliš 

žádoucí a není žádoucí z hlediska dopravy (Váňa J. 2003). Určité druhy biomasy např. 

štěpka a piliny mají malou měrnou hmotnost, což zvyšuje nároky skladovací i objem 

nákladových prostor dopravních prostředků. Jednou z možností jak tento problém řešit 

je zhutňování biomasy (densifikace) do formy briket a pelet, které mají standardizované 

parametry. Poté se s nimi lépe manipuluje a lépe se skladují (Jakubes J a kol. 2006).  

V tabulce 5 je uveden procentuální obsah vody a objemová hmotnost (kg/m
3
)  

pro nejčastěji používané tuhé biopaliva. 
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Tabulka 5: Obsah vody a objemová hmotnost nejčastěji používaných tuhých biopaliv (Jakubes 

J. a kol. 2006) 

Druh paliva Obsah vody 

[%] 

Objemová hmotnost  

volně loženého  

paliva [kg/m
3
] 

 

 

Polena (měkké dřevo) 

0 355 

10 375 

20 400 

30 425 

40 450 

50 530 

 

Dřevní štěpka (smrk) 

10 170 

20 190 

30 210 

40 225 

Dřevěné brikety 6 – 12 650 – 850 

Dřevěné pelety 6 - 12 650 – 750 

Sláma obilovin 10 120 (balíky) 

Sláma kukuřice 10 100 (balíky) 

Sláma řepky 10 100 (balíky) 

Zlepšení shromažďování a skladování biomasy je nezbytné kvůli její sezónní produkci 

oproti její celoroční spotřebě. Skladování pevné biomasy je většinou venkovní 

s možností uskladnění na betonovém podkladu v blízkosti podniku. Lesní a zemědělské 

zbytky mohou být skladovány v lese nebo na farmách, dokud nebudou potřebné 

v provozu. Pak mohou být podle potřeby sesbírány a dopraveny přímo do provozu 

(Koloničný J. a kol. 2009). 

Ke snížení obsahu sušiny dochází během skladování a to v důsledku respiračních 

procesů, což se projevuje rozkladem materiálu. Ztrátám sušiny se předchází 

znepřístupněním vlhkosti a kyslíku. Dobrým příkladem je uchování biomasy procesem 

přirozeného sušení nebo siláží pro pozdější využití (Jandačka J. a kol. 2007). 

Dalším negativem je riziko vzniku požáru při skladování. Riziko hrozí například  

při skladování slámy, pilin a dřevní štěpky. Tyto materiály jsou náchylné k samovolnému 

vznícení teplem vznikajícím při bakteriálních procesech (IEA Bioenergy 2007). 

Nejběžnějším řešením, jak zabránit vzniku tepla, je pravidelný pohyb materiálu.  

Je obvyklé, že dodavatel paliva je přímo odpovědný jak za kvalitu dodávaného paliva, tak 

za obsah vlhkosti. Pokud se používá několik typů a zdrojů biomasy, je zapotřebí  

ji roztřídit podle vlhkosti ještě před dodáním (Koloničný J. a kol. 2009). 
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3.3 Technologické problémy při spalování biopaliv 

Dlouhou dobu bylo využívání biomasy jako paliva považováno za zcela neškodné  

pro životní prostředí. V dnešní době dochází pomalu k přehodnocování tohoto názoru. 

Spalování biomasy sebou přináší mnoho výhod, ale také problémy, které je nutné 

odstranit nebo minimalizovat (Singh S. et al. 2011). Mimo emise ze spalování biomasy 

je nutné zabránit vzniku usazenin a inkrustů, které jsou zodpovědné za poruchy 

spalovacího zařízení (Teixeira P. et al. 2012). Také je třeba zvážit optimální využití 

popílku ze spalování biomasy (Cox M. et al. 2008). 

3.3.1.  Problematika tvorby usazenin a inkrustů při spalování 

biomasy 

Při termických procesech přeměny energie dochází v žárovém lůžku k fyzikálním 

změnám popelovin, proto je důležité pro provoz různých druhů topenišť na tuhá paliva 

znát teplotu tání popelovin (Nutalapati D. et al. 2007). Z praktického hlediska teplota 

tání popelovin určuje, jak vysoké mohou být spalovací teploty v ohništi, aby 

nevznikly poruchy ve funkci spalovacího zařízení. Tyto poruchy mohou být 

způsobeny například roztavením popelovin na roštu a zalitím mezer v roštu struskou, 

nalepováním rozměklých částic na stěny ohniště a tvořením nánosů, inkrustů apod. 

(Malaťák J. a Vaculík P. 2008). Inkrusty se tvoří na teplostěnných plochách 

spalovacího zařízení. Nánosy jsou charakteristické pro usazování na stěnách pece 

nebo na jiném povrchu vystavené převážně sálavým teplem (Teixeira P. et al. 2012).  

Tvorba nánosů a inkrustů je ovlivněna přítomností alkalických kovů a kovů alkalických 

zemin. Mezi alkalické kovy zařazujeme lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium 

(Rb), cesium (Cs) a francium (Fr). Alkalické kovy snižují bod tání popelovin. Do skupiny 

kovů alkalických zemin zařazujeme vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium 

(Ra). Kovy alkalických zemin zvyšují bod tání popelovin (Nutalapati D. et al. 2007). 

Biomasa obsahuje alkálie a prvky alkalických zemin v iontových formách nebo organicky 

vázané, nejsou vázané na minerální fáze, jak je tomu ve fosilních palivech (Kassman H. et 

al. 2011). Způsob vazby ovlivňuje jejich uvolňování během spalovacího procesu, jsou 

více těkavé (nestálé) a mohou se snadno odpařovat v iontové a organické formě 

(Werkelin J. et al. 2010). Může docházet k reakcím s částicemi materiálu lože (může se 

jednat o písek), tvorbě usazenin a dokonce tvorbu inkrustů na teplostěnných plochách 

(Obernberger I. et al. 2006). Nutalapati D. et al. (2007) využívá chemickou frakcionaci 

pro rozdělení anorganické části paliva na reaktivní frakci a nereaktivní frakci. Reaktivní 

část paliva se skládá z alkálií (K a Na) a chlóru, síry a kovů alkalických zemin (Ca, Mg)  

a nereaktivní část se skládá z křemíku, hliníku a železa. Lze očekávat, že během spalování 

biopaliva reaktivní část paliva dosáhne rovnováhy, zatímco nereaktivní část paliva projde 

spalovacím procesem nedotčená (Nutalapati D. et al. 2007). 

Důležitým prvkem, s ohledem na jeho chování v souvislosti se spalováním je chlór 

(Khan A.A. et al. 2009). Spalováním biomasy s vysokým obsahem alkálií (hlavně 
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draslíku) a chlóru může mít za následek provozní problémy zahrnující tvorbu nánosů  

a vysokoteplotní korozi (Kassman H. et al. 2011). Chlór se vyskytuje v původním 

biopalivu ve formě chloridu, nejvyšší obsahy se vyskytují ve slámě (Werkelin J. et al. 

2010, Khan A.A. et al. 2009). Chlór se uvolňuje v emisích HCl, které mají za následek 

vznik vysokoteplotní koroze (Kassman H. et al. 2011).  

Chlór ovlivňuje také mobilitu anorganických látek (alkalických kovů), uvolňující se 

jako alkalické chloridy a hydroxidy v plynné fázi. Chlorid draselný patří mezi 

nejstabilnější za vysoké teploty v plynné fázi. Koncentrace chlóru často určují množství 

vypařených alkálií během spalování, více než koncentrace alkálií samotných. I malá 

koncentrace chlóru může vést ke vzniku škodlivých sloučenin alkalických kovů  

a chloridů na teplostěnných plochách kotle (Khan A.A. et al. 2009). Typické hodnoty 

obsahu chlóru v tuhých biopalivech jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Typické hodnoty chlóru tuhých biopaliv z biomasy (ČSN EN 14961-1) 

 

Tuhé palivo  

z biomasy 

Chlór, Cl [% (m/m) 

v bezvodém stavu] 

 

Tuhé palivo  

z biomasy 

Chlór, Cl [% (m/m) 

v bezvodém stavu] 

Typická 

hodnota 

Typické 

rozmezí 

Typická 

hodnota 

Typické 

rozmezí 

Dřevo 

z jehličnatých 

stromů 

 

0,01 

 

< 0,01 až 0,03 

Sláma z pšenice, 

žita, ječmene 

 

0,4 

 

< 0,1 až 1,2 

Dřevo z listnatých 

stromů 

 

0,01 

 

< 0,01 až 0,03 

Sláma z řepky 

olejky 

 

0,5 

 

< 0,1 až 1,1 

Kůra 

z jehličnatých 

stromů 

 

0,02 

 

< 0,01 až 0,05 

Zrno z pšenice, žita, 

ječmene 

 

0,11 

 

0,05 až 0,5 

Kůra z listnatých 

stromů 

 

0,02 

 

< 0,01 až 0,05 

Zrna z řepky olejky  

0,07 

 

0,01 až 0,15 

Dřevo 

z jehličnatých 

stromů 

(zbytky po těžbě 

dřeva) 

 

 

0,01 

 

 

< 0,01 až 0,04 

Chrastice 

rákosovitá  

–letní sklizeň 

(červenec 

-říjen) 

 

 

0,5 

 

 

0,2 až 0,6 

Dřevo z listnatých 

stromů 

(zbytky po těžbě 

dřeva) 

 

 

0,01 

 

 

< 0,01 až 0,04 

Chrastice 

rákosovitá  

–zpožděná sklizeň 

(březen 

-květen) 

 

 

0,025 

 

 

0,01 až 0,09 

Vrba  0,03 < 0,01 až 0,05 Tráva, obecně 0,7 0,02 až 1,3 

Topol < 0,01 < 0,01 až 0,05 Miscanthus  0,2 0,02 až 0,6 

Z alkalických kovů je z energetického hlediska nejdůležitější draslík, a to z důvodu jeho 

vysoké koncentrace v některé biomase a také pro svou klíčovou roli při tvorbě nánosů  

a inkrustů (Khan A.A. et al. 2009). Draslík je pro rostliny zdroj živin a je vysoce 

mobilní, je absorbován do dřevního materiálu přes kořenový systém do všech částí 

rostoucího stromu. Stárnutím dřeva, následnou změnou ve struktuře a vysušením, 

některé draselné ionty vytvářejí anorganické sloučeniny (soli) ve formě např. chloridů, 

hydroxidů, uhličitanů, oxalátů a sulfátů, některé ionty draslíku mohou být stále 

rozpuštěné.  
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Tyto sloučeniny se snadno uvolňují do plynné fáze při spalování (Khan, A.A. et al. 

2009, Jones J.M. et al. 2007). Spalováním biomasy dochází k uvolňování draslíku  

ve formě chloridu draselného (KCl) nebo hydroxidu draselného (KOH) v závislosti  

na dostupnosti chlóru (Jones J.M. et al. 2007, Thy P. et al. 2006). Určité množství 

draslíku v plynné fázi může reagovat s velmi malými částicemi a tím dojde k oddělení 

draslíku ve fázi usazování (Nutalapati D. et al. 2007, Jones J.M. et al. 2007, Khan, A.A. 

et al. 2009). Dle studie Nutalapati D. et al. (2007) při teplotě 1600 - 1300 °C draslík  

ve formě KOH v plynné fázi vzájemně působí s kondenzační fází. Stupeň stálosti 

draslíku při teplotě 1600 - 1300 °C je zaznamenán následovně:   

   KCl (g) > draslík (fáze usazování) > KOH (g) 

 Draslík obsažený v dřevní biomase je uvolňován ve formě chloridu draselného (KCl), 

síranu draselného (K2SO4) a hydroxidu draselného (KOH), zatímco při spalování travní 

biomasy dochází k uvolňování K2Si4O9, KCl a KOH (Jones J.M. et al. 2007, Johansson 

L.S. et al. 2003). Při nižších teplotách (< 700 ºC) může KCl reagovat se sírou nebo 

uhlíkem za vzniku sulfátů či uhličitanů, které se snadno usazují na povrchu kotle (Khan, 

A.A. et al. 2009, Thy P. et al. 2006). Síra může také reagovat s draslíkem a tvořit 

sulfáty. Je možné předpokládat, že za přítomnosti chlóru se sulfáty snadno odpaří  

a chlór působí jako vysokoteplotní transportní médium pro draslík (Thy P. et al. 2006).  

Podle studie Nutalapati D. et al. (2007), při spalování draslíku v přítomnosti chlóru, síry  

a oxidu křemičitého dochází k řadě nežádoucích reakcí, např. alkalické reakce s oxidem 

křemičitým za vzniku alkalických silikátů (které se taví nebo měknou při nízkých 

teplotách), při reakci alkálií se sírou a chlórem vznikají alkalické sírany a chloridy, které 

se usazují na povrchu stěny spalovacího zařízení (Natulapati D. et al. 2007). Dále ve své 

studii popisuje, že poměr K:Cl v palivu má vliv na tvorbu alkalických silikátů  

při teplotách vyšších než 1300 °C. Jestliže poměr K:Cl je větší než 1, v kondenzační 

fázi je větší množství draslíku ve formě alkalických silikátů. Naopak, pokud je poměr 

menší než 1, ukazuje se vyšší množství KCl na úkor draselných silikátů a KOH.  

Reakce mezi plynnou fází KOH a alumosilikáty může být popsána následovně: 

   Al2O3*2SiO2(s) + 2KOH (g) →2KAlSiO4 (s) + H2O (g) 

Při teplotě v rozmezí 1300 – 900 °C dochází k tavení KCl, K2SO4 a KOH.  

KCl je dominantní draselná sloučenina vstupující do nízkoteplotní usazovací části. 

Množství draslíku se ve fázi usazování zvyšuje s nárůstem dostupnosti nereaktivní frakce 

(hlavně oxidu křemičitého) při teplotách 1600 - 1300 °C (Nutalapati D. et al. 2007). 

Tvorba usazenin a inkrustů závisí na složení biopaliva, ale také na teplotě a provozních 

podmínkách systému. Podle Fang X. and Jia L. (2012) je teplota tání popelovin teplota,  

při které dochází k roztavení všech složek. Teplota tání popelovin je nižší než teplota 

plamene hoření (Fang X. and Jia L. 2012). Tání popelovin probíhá v širokém teplotním 

intervalu, při němž nastává změna skupenství popela (Khan A.A. et al. 2009).  

Teplota tání popelovin je u většiny druhů dřevin a stébelnin vysoká, bývá větší  

než 1100 – 1200 °C. Většina druhů popelovin však nemá jeden ostrý bod tavení.  
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Začne měknout, ale k jeho kompletnímu roztavení dojde někdy až při teplotě o několik 

stovek stupňů vyšší.  

U slámy, celých rostlin obilovin a sena by neměla být teplota spalovacího prostoru 

v oblasti tvorby popele vyšší než 850 - 900 ºC a u dřevin 1150 ºC (Chungen Y. et al. 

2008, Malaťák J. a Vaculík P 2008). Popeloviny obilovin mají nízkou koncentraci Ca  

a vysokou koncentraci Si a K, a proto se popel začíná tavit při výrazně nižších teplotách 

než u dřevěného paliva.  

Koncentrace alkalických kovů a kovů alkalických zemin v palivech rostlinného původu 

je velmi proměnlivá. Z hlediska zastoupení těchto prvků v biomase lze říci, že biomasa 

dřevního charakteru je obecně považována za palivo nízkoalkalické (s nižší koncentrací 

chlóru a vyšší koncentrací síry) a rostlinná biomasa je naopak považována za palivo 

vysokoalkalické (s vyšším obsahem chlóru a nižším obsahem síry) (Voláková P. 2010). 

Tento fakt je třeba zohledňovat při výběru technologie spalování a také je nutné 

kontrolovat spalovací teplotu (Obernberger I. et al. 2006). Protože u paliv s nízkými 

teplotami měknutí popela existuje velké riziko, že překročení kritické teploty povede  

ke vzniku inkrustů. Tabulka 7 ukazuje teploty měknutí, tavení a tečení popelovin  

u dřevin a stébelnin a tabulka 8 ukazuje charakteristické teploty termických vlastností 

popela tuhých paliv.  

Tabulka 7: Teploty měknutí, tavení a tečení popelovin u dřevin a stébelnin (Malaťák J.  

a Vaculík P. 2008) 
Parametr Jednotka Dřevní biopaliva Stébelniny 

Teplota počátku měknutí ºC 1100 – 1160 890 – 950 

Teplota tání ºC 1250 – 1340 1050 – 1150 

Teplota počátku tečení ºC 1300 - 1350 1150 - 1200 

Tabulka 8: Charakteristické teploty termických vlastností popela tuhých paliv (Juchelková D.  

a Raclavská H. 2009) 

Druh paliva Deformace [ºC] Měknutí [ºC] Tavení [ºC] Tečení [ºC] 

Ječná sláma 659 783 923 1118 

Pšeničná sláma 612 767 1044 1257 

Řepková sláma 633 665 1452 146 

Kukuřičná sláma 796 886 1036 1059 

Pšeničné zrno 612 727 772 792 

Smrkové dřevo 1041 1180 1265 1310 

Hnědé uhlí 1260 1280 1360 1500 

 

ČSN ISO 540 (Uhlí a koks – Stanovení tavitelnosti popela) poskytuje informace  

o tavení a chování při tání směsi anorganických složek popela při vysokých teplotách. 

Standardní metoda je založena na metodě „Segerova kuželu“, která je dobře známá 

v keramickém průmyslu, kde je používána déle než od roku 1900 (ČSN ISO 540). 

Podmínky zkoušky, stejně jako základní studie vlivu chemického složení popela  

a složení plynu na teploty tání popela (které vedly ke standardizaci této metody), 

vznikly na základě pionýrské práce Fieldner A.C et al. (1918).  
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Změna skupenství popela dle ČSN ISO 540 je charakterizována čtyřmi teplotami, které 

se zaznamenávají při měření teploty tání:  

1. DT (deformation temperature) = teplota deformace – teplota, při které nastávají první 

příznaky zaoblení hrotu nebo okrajů zkušebního tělíska v důsledku tání. 

2. ST (sphere temperature) = teplota kulovitého tvaru – teplota, při které v případě 

zkušebních tělísek ve tvaru jehlanu nebo komolého kužele je výška stejná jako šířka 

základny nebo teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru krychle nebo 

válce jsou okraje zkušebního tělíska ve tvaru krychle nebo válce jsou okraje zkušebního 

tělíska zcela zaobleny bez změny výšky. 

3. HT (hemisphere temperature) = teplota polokulovitého tečení - teplota, při které 

zkušební tělísko vytváří přibližně polokouli, tj. když se výška rovná polovině průměru 

základny.FT (flow temperature) = teplota tečení – teplota, při které se popel rozteče  

na podložce ve vrstvě, jejíž výška je třetina výšky zkušebního tělíska při teplotě 

polokulovitého tvaru (ČSN ISO 540). 

Následující obrázky byly pořízeny digitálním fotoaparátem pece Carbolite v laboratoři 

Institutu geologického inženýrství. Tyto obrázky znázorňují charakteristické tvary 

změny skupenství popele dle ČSN ISO 540. 

          

         
Obrázek 5: Charakteristické tvary změna skupenství popele – deformace (deformation), kulovitý 

tvar (spher), polokulovitý tvar (hemisphere), tečení (flow) 
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Existují indexy spékavosti popele z biomasy, které jsou vytvořeny na základě 

prvkového složení popelovin rostlinné biomasy a jejich chování ve spalovacím zařízení.  

Tyto indexy pomáhají k odhadu pravděpodobnosti tvorby usazenin a inkrustů během 

procesu spalování (Teixeira P. et al. 2012, Vamvuka D. and Kakaras E. 2011). Indexy 

spékavosti popele mají určité nedostatky, ale zřejmě budou i nadále nejbezpečnějším 

základem pro určení spékavosti a tvorby inkoustů (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011). 

Využívání těchto indexů je reálné pouze při spoluspalování biomasy s uhlím (Teixeira 

P. et al. 2012).  

Vamvuka D. and Karakas E. (2011) použili metody založené na výrobě popele 

v laboratorních podmínkách. Popel obsahoval jemnozrnné nezreagované minerály, 

velikost částic byla menší než 100 µm. V reálné peci, kde rychlost ohřevu a teplotní 

režim nejsou stejné jako v laboratorní peci, mohou být tvořeny různé složky popele 

(Zevenhoven-Onderwater M. et al. 2001). Důležité je však to, že částice různých 

velikostí jsou od sebe odděleny a jsou obohacovány na různých místech v závislosti na 

aerodynamických podmínkách. Velké částice (>50 µm) mají tendenci ovlivnit 

teplosměnné plochy, zatímco jemné částice mají tendenci proniknout na povrch stěny 

pece (Vamvuka D. and Karakas E. 2011). Pro spalovací zařízení je velmi důležitá 

velikost zrn popela, a to z hlediska problematiky tvorby nánosů i inkrustů, 

vysokoteplotní koroze, úniků těžkých kovů a prachových částic (Dahl O. et al. 2009, 

Kampa M. and Castanas E. 2008).  

Jednoduchým indexem je alkalický index. Podle Xiao R. et al. (2011) je alkalický 

index definován jako procentuální zastoupení K2O + Na2O v popelu. Vamvuka D. and 

Kakaras E. (2011) alkalický index formuluje jako množství oxidů alkálií v palivu  

na jednotku energie paliva:     

     Al = 
          

  
      

Usazování a tvorba inkrustů může nastat v případě, že alkalické indexy se pohybují 

v rozmezí od 0,17 do 0,34 kg/GJ.  Při hodnotách vyšších než 0,34 kg/GJ je jisté, že 

usazování a inkrusty se budou tvořit (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).  

Dalším indexem je poměr oxidů zásaditého charakteru k oxidům kyselého charakteru 

(Vamvuka D. and Kakaras E. 2011, Xiao R. et al. 2011). Index Rb/a je formulován 

následovně:  

            Rb/a = 
                         

                  
   

Jestliže hodnota Rb/a vzrůstá, zvyšuje se tendence vzniku usazenin (Vamvuka D. and 

Karakas E. 2011).  

Další index je vytvořen jako poměr koncentrace SiO2 a vybraných oxidů (Xiao R. et al. 

2011):  

     G = 
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Vamvuka D. and Kakaras E. (2011) uvádí další indexy pro posouzení tvorby usazenin  

a tvorby inkrustů:   

     S/A = 
    

     
      

  

     I/C = 
     

   
       

Pro hodnoty < 0,31 % nebo > 3 % tendence usazování je nízká, zatímco pro hodnotu 

mezi 0,3 % a 3 % je tendence usazování vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011). 

Poměr síry:    S = (B/A)S       

    Kde: B = bazické oxidy 

     A = kyselé oxidy 

     S = koncentrace síry 

Jestliže S < 0,6 % je tendence usazování popele nízká, jestliže 0,6 % < S < 2 % je 

tendence usazování popele je střední a když S > 2 % je tendence usazování popele 

vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011). 

Celkové alkálie:   TA = Na2O + K2O      

Jestliže TA < 0,3 % tendence usazování je nízká, jestliže 0,3 % < TA < 0,4 % 

tendence usazování je střední a když TA > 0,4 % je tato tendence vysoká 

(Zevenhoven-Onderwater M. et al. 2000). 

Xiao R. et al. (2011) ve své studii definuje index usazování Hw. Z Hw indexů lze 

předpokládat, k usazování dochází jesliže Fe2O3/(CaO + MgO) > 1 %. Tendence 

usazování je nízká jestliže Fe2O3/(CaO + MgO) < 1 % a CaO + MgO > 2 %. 

Hw = B/A   Na2O, jako Fe2O3/(CaO + MgO) > 1,      

Hw = Na2O, jako Fe2O3/(CaO + MgO) < 1 a CaO + MgO > 2.    

3.3.2. Redukce tvorby nánosů 

Je důležité identifikovat faktory související s usazováním popela a tvorbou inkrustů, 

protože nánosy mají vliv na rychlost přenosu tepla, a tím snižují účinnost spalovacího 

zařízení, snižuje se rychlost toku plynu v kotlích, což může způsobovat mechanické 

poškození. Spalovací zařízení musí být pravidelně sledováno a udržováno (Teixeira, P. 

et al. 2012). Aby se dala odhadnout pravděpodobnost a velikost tvorby nánosů, je nutno 

znát kromě vlastností paliva a jeho chemického složení, také geometrii kotle, ve kterém 

bude spalováno (Nutalapati D. et al. 2007). 

Obecně lze říci, že při spalování slámy dochází k největšímu zatěžování prostoru kotle, 

protože sláma má nízkou objemovou hustotu a vysoký obsah chlóru a draslíku 

(Kassman H et al. 2011). Při úvahách o spalování slámy je bezpodmínečně nutné dobře 

promyslet logistiku a správně vybrat technologii spalování. Existuje řada příkladů 

spalování slámy v roštových, práškových i fluidních kotlích. Nejnižší úrovně usazovaní 

a tvorby inkrustů je dosahováno u práškových kotlů, zatímco spalování slámy v kotlích 
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s fluidním ložem nejsou tak jednoznačné (Jakubes J. 2010). Zejména u větších topenišť 

by vždycky mělo být zplyňování paliva (teplota 600 ºC) a dohoření spalných plynů 

(teplota do 1100 ºC) od sebe odděleno (Malaťák J. a Vaculík P. 2008).  

Tvorbu nánosů lze redukovat více způsoby. Buď to spoluspalováním, protože uhlí, 

rašelina a kaly z ČOV patří mezi paliva vhodné pro spoluspalování s biomasou 

obsahující velké množství alkálií nebo chlóru. Při spoluspalování biomasy s uhlím  

je většina draslíku pocházejícího z biomasy zachycena v popelu z uhlí, tím se drasticky 

sníží koncentrace KCl ve spalinách a omezí se tvorba nánosů a koroze (Moskalík J.  

a kol. 2008). Spoluspalování biomasy s rašelinou může preventivně omezit usazování 

na loži a redukovat tvorbu usazenin (Kassman H. et al. 2011). V průběhu 

spoluspalování biomasy s rašelinou jsou převedeny alkálie z materiálu lože a jemné 

částice na hrubší částice, konkrétně sorpcí nebo reakcí s částicemi popele. Al a Si mají 

pozitivní vliv na tvorbu usazenin. Alkalické prvky jsou vázány do alumosilikátové 

taveniny (Nutalapati D. et al. 2007). Během spoluspalování rašeliny a biomasy jsou 

přidávány jílové minerály (kaolinit) nebo oxidy (bauxit, křemelina). Hlavní složkou 

kaolínu je kaolinit (Al2Si2O5(OH)4), který může reagovat s KCl za vzniku draselných 

alumosilikátů (leucit (KAlSi2O6)) a kalsilitu (KAlSiO4). Během této reakce dochází  

k uvolňování HCl (Kassman H. et al. 2011):   

   Al2Si2O5(OH)4 + 2SiO2 + 2KCl → 2KAlSi2O6 + H2O + 2HCl 

   Al2Si2O5(OH)4 + 2KCl → 2 KAlSiO4 + H2O + 2HCl 

Ke spalované biomase se dají přidávat aditiva, která zvyšují teplotu tavení popele nebo 

redukují produkci zejména problémového KCl (Kassman H. et al. 2011). Bod měknutí 

popelovin zvyšuje: Al2O3, CaO, MgO, CaCO3, MgCO3 (Kostakis G. 2011). Zvýšením 

tavící teploty se výrazně zvyšuje potenciál využití biomasy. Draslík se během spalování 

uvolňuje ve formě chloridů (KCl) nebo aerosolových částic obsahující sírany (K2SO4). 

KCl ve spalinách může způsobit zvýšené usazování (Nielsen H.P. et al. 2000). 

Elementární síra nebo jiná aditiva obsahující síru či síran mohou být použity  

pro sulfataci alkalických chloridů. Aditiva (síran amonný) reagují s KCl a převedou  

je na méně korozivní alkalické sulfáty (Kassman H. et al. 2011, Malinský T. 2010)  

a zároveň redukuje emise NOx. Kassman H. et al. (2011) popsal sulfataci KCl touto 

reakcí:  

   2KCl + SO3 + H2O → K2SO4 + 2HCl.  

Draslík může být uvolňován jako KCl nebo jako hydroxid draselný (KOH).   

   KOH + HCl → KCl + H2O.  

Sulfatace v plynné fázi je limitována přítomností oxidu sírového (SO3) a oxidací SO2  

na SO3 (Brostrom M. et al 2007):  

   2KCl + SO3 + H2O → K2SO4 + 2HCl  

   SO2 + ½O2 →SO3.  
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SO3 vzniká během rozkladu siřičitanu draselného:  

   (NH4)2SO4 → 2NH3 + SO3 + H2O.  

Sulfatace plynného KCl je účinnější jestliže je SO3 přímo tvořen než oxidován z SO2. 

(Kassman H. et al. 2011).  

Dalším řešením problémů s nánosy je využívání nových odolnějších materiálů nebo 

například využívání keramických obkladů částí náchylných ke korozi (Kassman H. et 

al. 2011). Již bylo také testováno mnoho druhů keramických kompozitů, které tyto 

povrchy dokážou spolehlivě chránit (Moskalík J. a kol. 2008). 

3.3.3. Popílek ze spalování biomasy 

Se stoupajícím trendem energetického využití dřevní biomasy a počtem realizací 

topenišť na biomasu, souvisí i otázka využití vznikajících odpadních produktů  

ze spalování. Naše legislativa tento problém prozatím neřeší a tak je popel mnohdy 

zbytečně vyvážen na skládky komunálních odpadů (Voláková P. 2010). Existuje mnoho 

důvodů, proč zvyšovat opětovné využití popílku:  

1. Minimalizování nákladů na likvidaci. 

2. Prostory vyhrazené pro likvidaci by umožnily další využití těchto pozemků a jsou 

tím sníženy požadavky na likvidaci. 

3. Finanční výnosy z prodeje vedlejších produktů by mohly alespoň částečně vyrovnat 

náklady na zpracování těchto produktů (Ahmaruzzaman M. 2010). 

Při posuzování možností dalšího využití popela je důležité znát jeho prvkové složení.  

Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, popílek z biomasy obsahuje vyšší 

koncentrace CaO, MgO, SiO2 a alkalických kovů (K2O, Na2O) a nižší obsahy oxidu 

železitého a oxidu hlinitého (Rajamma R. et al. 2009, Esteves T.C. et al. 2012).  

Popílky obsahují až 50 – 60 % CaO. Vápník je přítomen jako kalcit nebo oxid vápenatý 

- tavení popela za vysokých teplot. Popílek obsahuje asi 10 % křemene a jílové 

minerály jsou přítomny pouze ve stopovém množství (Cox M. et al. 2008). Draslík se 

také nachází v množství, které je obvykle vyšší než ve většině uhlí.  

Popel ze spalování dřeva obsahuje široké spektrum stopových prvků, jako jsou 

mangan, zinek, měď a bór (Esteves T. C. et al. 2012). Většina těchto prvků jsou 

esenciálními látkami pro růst rostlin, ale jsou toxické ve vysoké koncentraci 

(Lundborg A. 1998). Prvkové složení popele z biomasy je závislé na druhu rostliny. 

Některé energetické rostliny mají schopnost akumulace toxických kovů v  biomase 

(šťovík, konopí, vrba). Rostliny rostoucí v kontaminované půdě obsahují vyšší 

koncentrace toxických prvků (Jala S. and Goyal D. 2006).  

Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, který má vysoké využití, není komerční využití 

popílku ze spalování biomasy zatím tak rozšířené (Cox M. et al. 2008). Využití popílku ze 

spalování biomasy má omezení (Fernandez-Pereira C. 2011). Popílek z biomasy lze 
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využívat ve stavebnictví, při zemědělské rekultivaci a rekultivaci hlubinných dolů. Dále  

je možné jej využívat jako přídavek při výrobě kompostu (Cox M. et al. 2008).  

Stavebnictví  

V mnoha zemích využití druhotných surovin jako je popílek ze spalování biomasy, 

vzhledem k rostoucím nákladům na suroviny a snižování přírodních zdrojů, představuje 

potenciální alternativu ve stavebním průmyslu (Fernandez-Pereira C. 2011). Hlavní 

směr využití popílků z biomasy by měl být orientován na zpětné získávání alkálií. 

Využití popílku z biomasy je technicky proveditelné v cementářském průmyslu.  

Existují v podstatě tyto aplikace popílku do cementu (Ahmaruzzaman M. 2010):  

1. Náhrada v portlandském cementu – charakteristickou vlastností je nižší síla v tlaku, 

ale pevnost je srovnatelná nebo vyšší než u obyčejného portlandského cementu 

(Tkaczewska E. et al. 2012, Ahmaruzzaman M. 2010). 

2. Náhrada sádry (Ahmaruzzaman M. 2010). 

Cement je z hlediska nákladů náročnou složkou betonu. Tyto náklady na výrobu betonu 

mohou být sníženy částečnou obměnou cementu za popílek z biomasy. Výhodou využití 

popílku je nižší poptávka po vodě při podobné funkčnosti, snižuje odvzdušnění betonu  

a uvolňuje méně tepla při hydrataci. Použití popílku do betonu zvyšuje zpracovatelnost 

betonu a je široce doporučován jako částečná náhrada cementu (Cox M. et al. 2008). 

Příkladem výborných vlastností přidaného popílku do betonu je také fakt, že 

železobeton vláknité struktury je těžce zpracovatelný. Popílek nejenom poskytuje 

v betonu mnohem silnější a stabilnější ochranný kryt, ale také chrání ocel  

před přírodními vlivy jako je zvětrávání (Ahmaruzzaman M. 2010). Popílek z biomasy 

je také významný z hlediska tepelné a zvukové izolace (Esteves T.C. et al. 2012). 

Alkálie obsažené v popílku z biomasy mohou pronikat do betonu a jejich přítomnost 

může vést ke korozi betonu (Cox M. et al. 2008). Jedná se o reakce mezi cementovou 

pastou a agregátem (Esteves T.C. et al. 2012). Alkálie mohou způsobovat  

alkalicko-křemičité reakce anebo alkalicko-uhličitanové reakce. Alkalicko-křemičité 

reakce jsou tvořeny reakcemi mezi alkalickými kationty (K
+
, Na

+
) a hydroxylovými 

skupinami (OH
−
) přítomnými v pórové vodě, které mají za následek rozšiřování 

a praskání betonu (Davraz M. et al. 2008, Ichikawa T. 2009). Alkalicko-křemičité reakce 

jsou zodpovědné za zhoršení kvality betonových konstrukcí. Jsou známy od roku 1940, 

ale mechanismy stále nejsou dostatečně objasněny. Mezi faktory, které ovlivňující 

alkalicko-křemičité reakce patří reaktivita agregátu, přítomnost alkálií, vody nebo vysoká 

vlhkost. Významnou roli mohou hrát např. pórovitost betonu, vnější teplota, opatření  

proti vyluhování alkálií (Esteves T.C. et al. 2012).  

Popílek získaný spalováním biomasy není možno dle současné legislativy používat jako 

příměs do betonu, pro svůj „neuhelný“ původ (Rajamma R. et al. 2009 a Esteves T.C. et 

al. 2012. Podle Evropského seznamu odpadů je popílek z biomasy klasifikován jako 

průmyslový odpad s kódem 100101 nebo 100103 (European List of Wastes).  

Tento popílek však může být použit v silničním stavitelství (Rajamma R. et al. 2009, 
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Esteves T.C. et al. 2012). Využití popílku z biomasy je specifikováno v nové Evropské 

normě EN-450-1, která popisuje popílek ze spoluspalování, kde až 20 % paliva může 

tvořit biomasa (Esteves T.C. et al. 2012).  

Stejně jako u popílku ze spalování uhlí je možné očekávat, že popílek z biomasy bude 

stejně reagovat s hydroxidem vápenatým za vzniku stabilnějšího hydrátu křemičitanu 

vápenatého. Kromě toho jemnost částic popílku zvyšuje kompaktnost směsí (plnící 

účinek) a snižuje propustnost vody (Fernández-Jiménez A. et al. 2003).  

Rekultivace  

Popílek z fosilních paliv je možné využívat jako zpevněný zásypový materiál  

při rekultivaci hlubinných dolů. Jedním z možných využití je při rekultivaci hlubinných 

dolů, kde je možné popílek použít jako zpevněný zásypový materiál. Zpevněný 

zásypový materiál složený z klasických popílků zpevněných hydraulickým pojivem  

je dopravován do jámy v řídkém stavu s hlídanou konzistencí, která zaručuje pevnost 

pro určité úseky jámy až 5 MPa. Tento materiál beze zbytku zaplní celý prostor jámy  

a stává se tak zcela nepropustným pro průnik metanu. Rovněž fyzikálně mechanické 

vlastnosti tohoto materiálu jsou dlouhodobě ověřovány a receptury pro likvidaci jam 

jsou certifikovány pro řadu typů popílků a pojiv (Šašek P. a kol. 2007).  

Dále je možné popílek z fosilních paliv využívat pro zemědělskou rekultivaci překrytím 

popílku vrstvou půdy nebo rašeliny. Požadavky na kvalitu popílků pro rekultivace 

popisuje Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu.  

Tento způsob je pro pěstování rostlin nejvhodnější, ale lze jej použít pouze tam, kde se 

půda k překrytí popílku získá hloubením usazovacích nádrží. Pro nezávadnou 

zemědělskou rekultivaci je rozhodující kvalita popílku, tedy obsah těžkých kovů  

a dalších cizorodých látek, které by mohly kontaminovat potravní řetězec. Pokud se 

v popílku nalezne obsah škodlivin vyšší, než je hraniční hodnota  

pro jejich obsah v půdě, je účelnější toto složiště vyloučit ze zemědělské rekultivace, 

než jej překrývat neúměrně vysokou vrstvou zeminy a provést zde například rekultivaci 

lesnickou (Severa T. a Frána J. 2005).  

V příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu jsou uvedeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

- koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti. V důsledku vysokého obsahu rozpuštěných látek ve vodném výluhu  

a následného překročení testu ekotoxicity nemohou být popílky ze spalování biomasy 

použity pro rekultivaci. Tabulka 9 ukazuje příklady složení některých typických popelů 

ze dřeva. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Tabulka 9: Složení bio-popelů (%) (Cox M. et al. 2008) 

Chemická 

složka 

Černý 

smrk 

Bílý 

smrk 

Červený 

smrk 

Topol Bříza 

bílá 

Bříza 

žlutá 

Javor 

tvrdý 

Javor 

měkký 

Jilm Buk 

SiO3 6,4 2,0 7,6 1,5 3,0 4,1 39,5 6,1 3,6 12,4 

Al2O3 1,1 0,6 0,0 0,5 0,6 0,3 3,8 3,1 0,0 0,0 

Fe2O3 1,1 0,7 3,1 0,6 2,9 0,8 1,7 0,8 0,3 1,1 

CaO 67,6 62,9 8,4 62,3 58,2 54,2 55,5 60,4 67,1 68,3 

MgO 1,7 6,4 4,7 1,9 4,2 5,4 19,4 2,3 2,0 11,5 

TiO2 - - 0,1 - - - - 0,1 0,1 - 

Na2O 2,5 0,8 2,0 3,9 1,3 1,7 2,2 0,9 0,7 0,9 

K2O 6,2 7,3 5,3 7,2 6,6 8,0 5,8 6,3 4,4 2,6 

P2O5 2,2 2,6 2,2 2,0 2,9 3,8 1,1 0,3 1,3 2,3 

SO3 1,4 2,2 1,3 0,6 3,2 1,3 1,4 2,0 0,8 0,8 

Kompostování 

V neposlední řadě je možné použít popílek z biomasy jako surovinu pro přípravu 

kompostu a množství rizikových prvků posoudit podle Vyhlášky č. 341/2008 Sb.  

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Takový popílek musí 

splnit zrnitost požadovanou pro bezproblémovou aplikaci a musí být zaručena trvale 

deklarovaná kvalita. V tabulce 10 jsou uvedeny limitní koncentrace vybraných 

rizikových látek a prvků uvedené v příloze č. 5 platné vyhlášky č. 341/2008 Sb.  

Vliv přídavku popele ze spalování dřeva na kvalitu kompostu zkoumal Kuba T. et al. 

(2008). Z jeho výzkumu vyplynulo, že popílek nemá negativní efekt na teplotní 

dynamiku, mikrobiální aktivitu a zvýšení obsahu těžkých kovů výsledného kompostu. 

Všechny vzorky kompostu splnily požadavky rakouského nařízení pro komposty 

(kompost kvality A a dokonce A+). Ve studii byl také popsán terénní experiment, 

kterým bylo prokázáno, že komposty s přídavkem popele mají blahodárnější vliv na růst 

rostlin než minerální hnojivo. Dále měření půdní respirace prokázalo, že komposty 

s přídavkem popele dosáhly lepšího výnosu (o 8 až 16 %) ve srovnání s kompostem  

bez přídavku popele (Kuba T. et al. 2008). 

Tabulka 10: Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků (Vyhláška č. 341/2008 Sb., 

Příloha 5) 

 

Sledovaný 

ukazatel 

Výstupy 

(skupina 2) 

Stabilizovaný 

biologicky rozložitelný 

odpad (skupina 3) [mg/kg sušiny] 

Třída I Třída II Třída III [mg/kg sušiny] 

As 10 20 30 40 

Cd 2 3 4 5 

Crcelkový 100 250 300 600 

Cu 170 400 500 600 

Hg 1 1,5 2 5 

Ni 65 100 120 150 

Pb 200 300 400 500 

Zn 500 1200 1500 1800 

PCB 0,02 0,2 - dle způsobu využití 

PAU 3 6 - dle způsobu využití 
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Aplikace na zemědělskou půdu  

Popílek ze spalování biomasy je bohatý na obsah hlavních živin - draslík, hořčík, vápník  

a fosfor, ostatní mikroprvky jsou obsažený v zanedbatelném množství (Kuba T. et al. 

2008). Popílek může zlepšovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a zlepšit 

úrodnost půdy (Ingerslev M. et al. 2011). Popílek může být použit pro zvýšení hodnoty 

pH kyselých půd a může blahodárně působit na růst rostlin. Dále popílek zlepšuje stav 

živin v půdě, protože reaguje s kyselými složkami půdy a uvolňuje živiny, jako jsou S, B 

a Mo ve formě více prospěšné pro rostliny (Jala S. and Goyal D. 2006). 

Popílek ze spalování biomasy je možné v současné době posuzovat s ohledem na jeho 

prvkové složení a s ohledem na platnou současnou legislativu tak, že je to materiál 

pocházející z organické nekontaminované hmoty a tudíž je vhodné ho opět za určitých 

podmínek do půdy vrátit (Váňa J. 2010). Zde je nutné dodržet podmínku pravidelného 

sledování obsahů rizikových prvků. K posouzení obsahu rizikových prvků v popelu  

je možné vzít za současného stavu legislativy v úvahu vyhlášky týkající se požadavků  

na minerální hnojiva, požadavků na aplikaci kalů na zemědělskou půdu nebo požadavek  

na kvalitu surovin pro kompostování. Tabulka 11 byla vytvořena pro orientační 

porovnání obsahu rizikových prvků v sušině popílků z biomasy vyhláškou č. 474/2000 

Sb. o stanovení požadavků na hnojiva a vyhláškou č. 382/2001 Sb. o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

Tabulka 11: Hranice povolených limitů dle vybraných předpisů – limitní hranice rizikových 

prvků (mg/kg) (Voláková P. 2010) 

Rizikový  

prvek 

ČSN 465735 Vyhláška č. 474/2000 Sb. Vyhláška č. 

382/2001 Sb. 1b 1c 

As 50 10,0 10,0 30 

Cd 13 1,0 1,5 5 

Cr 1000 50,0 50,0 200 

Cu 1200 x x 500 

Hg 10 1,0 0,5 4 

Ni 200 x x 100 

Pb 500 10,0 30,0 200 

Zn 3000 x x 2500 

Mo 25 x x x 
 Legenda: 

 1b – ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor 

 1c = minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 

 x = není požadováno 

Dalším možným způsobem zemědělského využití popílku ze spalování biomasy  

je společná aplikace se statkovými hnojivy zejména s hnojem nebo kejdou. Praktické 

provedení společného využití kejdy a rostlinného popílku nastává smísením 10 - 20 % 

hmotnosti rostlinného popílku a 80 – 90 % kejdy skotu, prasat nebo drůbeže. Kejda může 

být pro účel společné aplikace nahrazena digestátem z bioplynové stanice o maximální 

sušině 8 % nebo fugátem z odvodnění digestátu, část kejdy může být též nahrazena 

lihovarskými výpalky nebo škrobárenskou odpadní vodou (Usťak S. a Váňa J. 2008). 
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3.4 Technologické požadavky na kvalitu biopaliv 

Technologické požadavky na kvalitu biopaliv jsou zohledněné vyhláškou č. 13/2009 Sb.  

o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany 

ovzduší. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy EU a stanovuje požadavky na 

kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, lhůty k jejich dosažení, 

požadavky na odběr vzorků paliv a ověřování a osvědčování kvality paliv. Vyhláška  

č. 13/2009 definuje minimální výhřevnost v bezvodém stavu, která nesmí být nižší než 

12 MJ/kg pro malé stacionární zdroje a nesmí být nižší než 10 MJ/kg pro střední 

stacionární zdroje. Přehled norem sledující kvalitu biopaliv je pro tuhá biopaliva uveden 

v tabulce 12.  

Tabulka 12: Evropské standardy pro tuhá biopaliva 
Číslo Popis 

ČSN EN 14588 Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popisy 

ČSN EN 14774-2,3 Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně 

ČSN EN 14775 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela 

ČSN EN 14778 Tuhá biopaliva – Vzorkování 

ČSN EN 14780 Tuhá biopaliva - Příprava vzorků 

ČSN EN 14918 Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv 

ČSN EN 15103 Tuhá biopaliva – Stanovení sypné hmotnosti 

ČSN EN 15104 Tuhá biopaliva – Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku 

– instrumentální metody 

ČSN EN 15105 Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě 

ČSN EN 15148 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny  

ČSN EN 15149-2 Stanovení rozdělení podle velikosti částic – část 2.: Metoda třídění 

s vibračním sítem s otvory velikosti 3.15 mm a menšími 

ČSN P CEN/TS15150 Tuhá biopaliva – Metody stanovení hustoty částic 

ČSN EN 15210-1 Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket. Část 1. Pelety 

ČSN EN 15234-1 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1, obecné požadavky 

ČSN EN 15289 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chlóru 

ČSN EN 15290 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků – Al, Ca, Fe, 

Mg,P,K,Si,Na a Ti 

ČSN EN 15296 Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv 

ČSN EN 15297 Tuhá biopaliva -  Stanovení stopových prvků – As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 

Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn 

ČSN P CEN/TS 

15370-1 

Tuhá biopaliva – Metoda pro stanovení teploty tání popela, část 1. 

Stanovení charakteristických teplot.  
 Vysvětlivky: zeleně jsou vyznačeny metody stanovení 

Proces postupů stanovení pevných biopaliv je vyžadován výrobci biopaliv, výrobci 

topenišť a kotlů a jejich uživateli. Technické normy obsahují terminologii a klasifikaci 

biopaliv, fyzikálně-chemické vlastnosti, požadavky na bezpečnost, na odebírání vzorků  

a popis metod zkoušení biopaliv (Janíček J. 2011).  

Technologické požadavky na kvalitu biopaliv jsou popsány v ČSN EN 15234-1 Tuhá 

biopaliva – prokazování kvality paliv. Tato evropská norma stanovuje postupy  

pro splnění požadavků na kvalitu (řízení kvality) a popisuje opatření, která 

s dostatečnou důvěrou zajišťují, že je splněna specifikace biopaliva (prokazování 

kvality). Pro zajištění efektivního využití tuhých biopaliv je také důležité zvážit vztah 
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mezi palivem a spalovacím zařízením. Doporučuje se, aby koneční uživatelé zajistili 

kompatibilitu použité technologie spalování s tuhými biopalivy, aby bylo dosaženo 

optimálního průběhu hoření. Pro posouzení vhodnosti využití tuhého biopaliva 

v určitém typu spalovacího zařízení, nebo při vyhodnocení jakosti biopaliva,  

je zapotřebí znát vlastnosti spalovaného tuhého paliva, které jej dostatečně 

charakterizují (Malaťák J. a Vaculík P. 2008). Je možné rozlišovat dvě skupiny 

ukazatelů určující jakost tuhých biopaliv, a to podle ČSN EN 15234-1 a ČSN 14961  

a druhou skupinu, která není standardizovaná, ale zahrnuje postupy pro výpočty indexů 

struskování (kapitola 3.3.1). ČSN EN 15243-1 standardizuje vlastnosti paliv a v dalších 

návazných normách jsou definovány metody stanovení sledovaných parametrů  

(v tabulce 12 vyznačeny zeleně).  

Další skupiny skupinu z hlediska požadavků na kvalitu biopaliva tvoří tzv. fyzikálně-

mechanické ukazatele. Fyzikálně-mechanické ukazatele udávají geometrické parametry 

výlisků, hustotu výlisků, abrazi a jejich pevnost v tlaku. Mezi nejvýznamnějšími 

fyzikálně-mechanickými ukazateli kvality výlisků patří hustota a abraze. Tyto ukazatele 

je možné ovlivnit volbou vhodné technologie. 

 Geometrie výlisku jsou vázány na topeniště, pro které je určen. Tvar a velikost nesmí 

způsobovat problémy při manipulaci a dopravě. Vzhledem ke způsobu zhutňování 

rozlišujeme 3 základní tvary: pelety, brikety a granule (Janíček J. 2011, Kotlánová A. 

2009). 

 Mechanickou odolnost pro tuhá biopaliva lze definovat jako schopnost zhutněného 

paliva zůstat neporušené, např. odolávat abrazi (otěru, odrolu), nárazům během 

manipulace a přepravy. Mechanická odolnost se stanovuje podle ČSN EN 15210. 

Vysoká hodnota mechanické odolnosti, resp. nízká hodnota abraze je důležitá  

z hlediska zamezení vzniku prachových částic v procesu automatické dopravy pelet  

a omezení nebezpečí výbuchu prachových částic (Janíček J. 2011, Stupavský V. 

2010). Pevnost v tlaku je zajištěna ligninem obsaženým v biomase. Lignin působí 

jako pojivo a ochranný povlak biopaliva. Vytvořením „ochranné krusty“ na povrchu 

výlisku brání absorpci vlhkosti z okolního vzduchu.  K plastifikaci ligninu je nutný 

dostatečný lisovací tlak, resp. lisovací teplota. 

 Měrná hmotnost je důležitým ukazatelem kvality výlisku jako biopaliva z hlediska 

manipulace, pevnosti (doba hoření), objemové a tvarové stálosti (absorpce vzdušné 

vlhkosti).  
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4. Problematika zpracování bioodpadů v ČR 

V posledních letech probíhají v ČR diskuze o zpracování odpadů a jeho dalšího vývoje. 

Centrem pozornosti je zejména biologická část z komunálních odpadů. Města či obce se 

často potýkají s volbou, zda zvolit opatření zahrnující spalovnu KO nebo některou 

z biologických alternativ jako je např. kompostárna, bioplynová stanice nebo 

mechanicko-biologická technologie. A to především díky Směrnici Rady 1999/31/ES,  

o skládkách odpadů, která ukládá členským státům EU omezit množství 

biodegradabilního odpadu ukládaného na skládky a pro biologicky rozložitelný 

komunální odpad (BRKO) stanovuje pro dané časové intervaly procentuální snížení 

množství skládkovaného BRKO. Důvody pro tato omezení jsou zcela jasné, 

„skládková“ směrnice EU považuje omezení množství skládkovaného BRKO  

za klíčovou strategii při snižování emisí metanu a omezování škodlivých průsaků  

ze skládek (Zemánek P. a kol. 2010).  

Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu  

nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky rozložitelné odpady patří zejména odpady 

zemědělské, zahradnické a lesnické, odpady z potravinářského průmyslu, papírensko-

celulózařského průmyslu, ze zpracování dřeva, z kožedělného a textilního průmyslu, 

papírové a dřevěné obaly, čistírenské a vodárenské kaly a rovněž komunální bioodpady 

(Zemánek P. a kol. 2010). Zbývající skupiny BRO nejsou svým množstvím významné 

(Hájková M. 2010). Biologicky rozložitelné odpady jsou rovněž významnou 

kvantitativní složkou komunálního odpadu. Podle analýz tvoří BRKO v celé Evropě  

30 - 40 % komunálního odpadu. Pro členské státy EU není jednotná strategie  

pro nakládání s těmito odpady dosud vypracována. Při zpracování bioodpadu se nabízí 

hned několik možností jeho více či méně efektivního využití.  

Volba technologie zpracování závisí na mnoha faktorech, především na druhu odpadu. 

V současné době jsou ovšem neopominutelným faktorem také finanční možnosti 

původců odpadu (Zemánek P. a kol 2010). Biologicky rozložitelné odpady lze úspěšně 

zpracovávat fyzikálními (např. spalováním s využitím tepla, látková recyklace), 

chemickými (např. metylesterifikace), biologickými (např. aerobní kompostování, 

anaerobní digesce) a jejich kombinacemi. Ze všech způsobů zpracování bioodpadů  

mají biologické způsoby nejvyšší potenciál rozvoje. Tyto technologie se realizují 

v prostředí koloběhu látek, zejména rostlinných nutrientů a mikroelementů, a tím 

zabezpečují udržení úrodnosti půd a výživu lidí. Tyto technologie mohou zabezpečit 

účinnou hygienizaci bioodpadu a mohou oddalovat důsledky globálních disfunkcí 

poškození životního prostředí zvýšenou sekvestrací uhlíku v půdě. Technologií 

anaerobní digesce je možno získat ještě navíc obnovitelnou energii bioplynu, snadno 

transformovatelnou na elektrickou energii (Hájková M. 2010). V následující tabulce  

13 jsou uvedeny bioplynové stanice v České republice a jejich výkony a v tabulce  

14 uvádím počty a kapacity kompostáren. Údaje jsou řazeny dle jednotlivých krajů. 

V případě kompostáren se jedná o databázi vytvořenou sdružením ZERA z roku 2008  

a v případě bioplynových stanic jde o údaje z mapy bioplynových stanic spravované 

sdružením Biom CZ z roku 2009 (internet 6, CZ Biom 2009).  
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Tabulka 13: Bioplynové stanice v ČR podle krajů (CZ Biom 2009, Zemánek P. a kol. 2010) 

Obec Výkon 

[kW] 

Obec Výkon 

[kW] 

Plzeňský kraj Ústecký kraj 

Bukovec 
2 

537 Julčín 
2 

945 

Částkov 
2 

1074 Karlovarský kraj 

Hostouň 
2 

696 Otročín 
2 

360 

Kralovice 
2 

537 Žlutice 
2 

750 

Poběžovice 
2 

537 Jihočeský kraj 

Svojšín
 1 

1052 Deštná 
2 

536 

Vejprnice 
2 

536 Chroboly u Prachatic 
2
 500 

Velká Černá Hať 
2 

536 Chotýčany 
2 

526 

Všeruby u Kdyně 
2 

716 Kardašova Řečice 
2 

998 

Žihle 
2 

1500 Markvartice u Velešína 
2 

171 

Středočeský kraj + Praha Obora 
2 

500 

Drahobudice 
2 

526 Věžovaté Pláně 
2 

250 

Kněževes 
2 

740 Olomoucký kraj 

Kněžice 
1
 330 Bohuňovice 

2 
500 

Krásná Hora nad Vltavou 
2 

526 Domašov u Štemberka 
2 

250 

Libeň 
2 

526 Lešany 
2 

426 

Pakyřice
 1 

850 Tištín 
2 

526 

Trhový Štěpánov 
1 

315 Třeština 
2 

999 

Valovice 
2 

1063 Moravskoslezský kraj 

Zavodiv 
2 

50 Horní Tošanovice 
2 

750 

Královéhradecký kraj Klokočov 
2 

986 

Jaroměř 
2 

1432 Pustějov 
2 

526 

Lukavice u Rychnova nad 

Kněžnou 
2 

537 Stonava 
2 

537 

Prosečné 
2 

250 Velké Albrechtice II 
2 

860 

Úpice 
1
    150 Vysočina 

Zlínský kraj Budišov 
2 

750 

Nový dvůr 
1
 537 Dešov 

2 
526 

Nivnice 
2 

536 Dolní Město 
2 

700 

Otrokovice 
1 

780 Habry – Miřátky 
2 

716 

Spytihněv 
2 

320 Kouty 
2 

500 

Pardubický kraj Křižanov 
2 

526 

Dolní Dobrouč 
2 

500 Lesonice 
2 

785 

Letohrad 
2 

66 Lípa 
2 

500 

Litomyšl 
2 

1000 Olešná u Havlíčkova Brodu 
2 

246 

Moravská Třebová 
2 

980 Plevnice 
2 

300 

Nové Lhotce 
2 

526 Ždírec u Jihlavy 536 

Ostřetín 
2 

844 Jihomoravský kraj 

Sedlec u Vraclavi 
2 

750 Čejč 
2 

1072 

Vidlatá Seč 
2 

1200 Mikulčice 
2 

500 

Vysoké Mýto 
1 

320 Mutěnice 
2 

526 

Jihomoravský kraj Pánov 
2 

250 

Švábenice 
2
 526 Suchohrdly u Miroslavi 

2
 495 

Velký Karlov 
1
 2000 Šebetov 

2 
130 

Legenda:  

1 = komunální bioplynová stanice 

2 = zemědělská bioplynová stanice 

 

 



Ing. Martina Volfová: Výzkum energetické využitelnosti kompostů 

 

2012 Stránka 36 

 

Tabulka 14: Počet kompostáren v ČR podle krajů (internet 6, Zemánek P. a kol. 2010) 

Kraj Počet kompostáren 

v provozu 

Množství 

zpracovaných BRO 

[t.rok
-1

] 

Jihočeský 17 196 540 

Jihomoravský 12 72 430 

Karlovarský 6 38 000 

Královéhradecký 6 44 240 

Liberecký 4 1 957 

Moravskoslezský 20 89 098 

Olomoucký 7 5 397 

Pardubický 6 37 035 

Plzeňský 11 21 269 

Středočeský + Praha 31 130 441 

Vysočina 14 33 978 

Ústecký 15 137 800 

Zlínský 11 20 786 

Celkem celá ČR 160 828 971 

 

4.1 Komposty 

Legislativní podmínky pro využívání bioodpadů jsou dány především zákonem  

o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

1774/2002 (ES). Při použití kompostu na zemědělskou nebo lesnickou půdu a rovněž, 

jsou-li uváděny na trh jako hnojivo, musí splnit podmínky vyplývající ze zákona  

o hnojivech č. 156/1998 Sb.  

Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické 

látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající 

zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky (Šedivá I. 2006). 

Kompostování je definováno dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2008 Sb. jako proces,  

při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje 

využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost (Liu J. et al. 2011). Výhody 

použití kompostů publikovali např. Weber J. et al. (2007), Habart J. (2010), Liu J. et al. 

(2011), Kalina M. (2004). 

Biochemicky při tvorbě kompostu probíhá aerobní rozklad podle následující rovnice 

(Internet 8):  

   C6H12O6 + 6 O2 => 6 CO2 + 6 H2O 

   glukóza + kyslík => oxid uhličitý + voda 

Přeměna organických látek na humusové látky během kompostovacího procesu probíhá 

v těchto fázích: 

1. Fáze - mineralizace. Trvá 1 měsíc. Mikrobiologickou činností probíhá rozklad  

v prvních dnech velmi rychle. Vyznačuje se rychlým nárůstem teploty (v závislosti  

na vstupních materiálech) až 70 °C. Lehce odbouratelné makromolekuly, jako bílkoviny 
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a škrob, podporují rozmnožování a činnost bakterií. Produkty vznikající rozkladem 

organických látek odcházejí z kompostu jako plyny (CH4, CO2, NH3, N2) nebo  

ve výluhu nebo jsou využité pro tvorbu buněk mikroorganizmů či humusových látek  

v dalších fázích (Kára J. a kol. 2002, Hejátková K. a kol. 2007). 

2. Fáze – přeměnná. Trvá od čtvrtého do desátého týdne. Teplota postupně klesá  

a mineralizované živiny přecházejí do humusového komplexu. Původní vzhled, 

struktura a pach hmoty se ztrácí. Kompost získává drobtovitou strukturu hnědé barvy  

s vůní lesní zeminy, má nejlepší hnojivý účinek (Plíva P. a Kollárová M. 2005). 

3. Fáze - syntéza. Živný humus se mění na trvalý s vysokou účinností. Teploty 

kompostu se vyrovnávají s teplotami okolí. Celkový pokles hmotnosti ve vztahu 

k původní hmotnosti dosahuje hodnot nad 50 % (Kára J. a kol. 2002). 

V Anglii a Walesu se snaží přidělit kompostu vyrobeného z BRO statut výrobku  

na základě protokolu kvality. Tento protokol kvality (QP) byl financován Agenturou  

pro životní prostředí (NIEA), velšskou vládou a Severním Irskem. Protokol kvality  

je použitelný v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Kompost musí dále splňovat 

požadavky uvedené v PAS100, kvalitativní kritéria kompostu připravené podle British 

Standards Institution (BSI).  Kompost musí být používán v daných segmentech trhu 

(včetně zemědělství a zahradnictví). Jestliže jsou splněny kritéria, kompost již 

nepodléhá další kontrole pro nakládání s odpady (Internet 9).  

4.1.1. Hygienizace kompostu 

Hygienizací se rozumí způsob úpravy bioodpadu, kterým se snižuje počet patogenních 

organismů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod stanovenou 

hodnotu (Vyhláška č. 341/2008 Sb.).  

U hygienizace je třeba kontrolovat jejich účinnost. Hodnocení účinnosti hygienizace se 

neobejde bez mikrobiologických analýz, které indikují přítomnost sledovaných 

patogenů. Účinná hygienizace by měla být třístupňovým procesem (Matějů L. a kol. 

2011). Prvním stupněm je technologie, která bude probíhat za validovaných podmínek 

stanovených zákonnými normami, druhým stupněm bude stálá kontrola procesu se 

zaznamenáváním technologických parametrů a třetím stupněm bude pravidelná kontrola 

výstupu (upraveného bioodpadu nebo kalu) (Vyhláška č. 341/2008 Sb.).  

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Martina Volfová: Výzkum energetické využitelnosti kompostů 

 

2012 Stránka 38 

 

Tabulka 15: Technické normy pro testy a analytická stanovení (příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 

Sb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitý proces pro hygienizaci musí být validován. Validace je poskytnutí důkazu, že 

proces (metoda nebo technologie) je schopný sloužit určenému účelu. V tomto případě 

prokázat požadované snížení počtu indikátorových organismů. Výsledkem má být 

numerická a popisná specifikace postupu včetně jednoznačného podrobného popisu 

předem určeného předmětu zájmu (Sýkorová P. 2009). 

Ke kontrole účinnosti hygienizace technologií (způsobů biologického zpracování  

v zařízeních k využití bioodpadu) dle vyhlášky č. 341/2008 se používá: 

1. Monitoring technologických parametrů použité technologie (například teplota, 

vlhkost, doba zpracování) podle tabulky 16. 

2. Kritéria pro hodnocení výstupů ze zařízení jsou uvedené v tabulce 17 při četnosti 

kontrol podle tabulky 18. 

3. V případech zpracování vedlejších živočišných produktů podle § 5 odst. 4 ověření 

procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů. Limitní 

koncentrace vybraných rizikových látek a prvků jsou uvedeny v  tabulce 10 

v kapitole 3.3. 

 

 

 

 

 

Znaky jakosti, ukazatele Právní předpisy 

PH, As, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, 

Pb, Zn, PCB, PAU 

 

příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Příloha č. 2 vyhlášky č. 273/1998Sb., o 

odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění 

vyhlášky č. 475/2000 Sb. 

vlhkost, spalitelné látky v sušině 

vzorku, celkový dusík jako N 

přepočtený na vysušený vzorek, pH 

příloha č. 2 vyhlášky č. 273/1998Sb., o odběrech a 

chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 

475/2000 Sb. 

Mikrobiologické zkoušky  

mikrobiologické zkoušky výstupů 

prováděné v laboratořích 

dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 

Metody stanovení mikrobiologických 

ukazatelů 

 

Stanoveni detekce bakterií rodu 

Salmonella sp. v kalech z ČOV, 

kompostech a upravených bioodpadech 

AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008 

 

Stanovení počtů termotolerantních 

koliformních bakterií v kalech z ČOV, 

kompostech a upravených bioodpadech 

AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008 
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Tabulka 16:  Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním (příloha č. 2 k vyhlášce č. 

341/2008 Sb.) 

 

 

 

 

 

Tabulka 17: Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování 

indikátorových mikroorganismů (příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.) 

Indikátorový 

mikroorganismus 

Výstup Jednotky Počet zkoušených 

vzorků při každém 

výstupu 

Limit 

(nález/KTJ*) 

Salmonella spp. Rekultivační 

kompost/rekultivační 

digestát 

nález v 50 

g 

5 negativní 

Termotolerantní 

kaliformní 

bakterie** 

Rekultivační 

kompost/rekultivační 

digestát 

KTJ v 1 

gramu 

5 2 < 10
3 

3 < 50 

Enterokoky** Rekultivační 

kompost/rekultivační 

digestát 

KTJ v 1 

gramu 

5 2 < 10
3 

3 < 50 

Poznámky: * KTJ = kolonie tvořící jednotky 

  ** = z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům 

Tabulka 18: Četnost kontrol výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů (příloha č. 5 k vyhlášce č. 

341/2008 Sb.) 

Roční produkce výstupů Jednotky Četnost kontrol výstupů 

Do 150 – malé zařízení t 1 x za rok 

0 – 1000 t 2 x za rok* 

1001 – 5000 t 4 x za rok* 

5001 a více t 12 x za rok* 

Poznámka: * v případě celoročního provozu se kontroly provádějí se 

stanovenou četností v zimním a letním období 

4.1.2. Změny energetických parametrů během kompostování 

 Komposty pro energetické účely musí splňovat podmínku výhřevnosti (v bezvodém 

stavu musí být vyšší než 10 MJ/kg pro střední stacionární zdroje) dle vyhlášky  

č. 13/2009 Sb. Pro vyhodnocení efektivního využití energie, je třeba si uvědomit 

důležitost klíčových parametrů: obsah vlhkosti, majoritní složky, obsah popela, těkavé 

látky, fixní uhlík, majoritní prvky (C, H, N, S, O), výhřevnost, rizikové prvky, obsah 

alkálií a chloru. Energetická hodnota kompostu je ovlivněna průběhem kompostovacího 

procesu. Při rozkladu organických látek na CO2 nebo CH4 se snižuje obsah uhlíku, 

dochází k nárůstu popelovin, a tím se snižuje výhřevnost. Ztráta celkového organického 

Technologie Vstupy Teplota, doba 

Malé zařízení Odpady ze zahrad a zeleně ≥45 °C, 5 dní 

 

Kompostování 

 

Odpady ze zahrad a zeleně, zbytková biomasa ze 

zemědělství 

≥45 °C, 10 dní 

 

Kompostování Biologicky rozložitelné odpady ≥55 °C, 21dní 

 

Kompostování v 

uzavřených 

prostorách 

Biologicky rozložitelné odpady ≥65 °C, 5 dní 
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uhlíku během procesu kompostování se pohybuje od 20 do 60 % v závislosti  

na charakteru vstupního materiálu (Francou et al. 2005, Rekha P., et al. 2005, Raclavská 

et al. 2011). Výhřevnost je ovlivněna obsahem spalitelných látek a následně 

zastoupením majoritním komponent biomasy (celulóza, lignin, hemicelulóza  

a huminových látek) neboli organického podílu (Yaman S. 2004). Ztráta energie během 

kompostovacího procesu je ovlivněna zastoupením majoritních komponent  celulóza  

je v kompostovacím procesu poměrně málo rozložitelná (Béguin P. and Aubert J.P. 

1994), nejobtížněji se rozkládá lignin (Yang H. et al. 2007). 

Biomasa s vysokým obsahem ligninu má zpravidla vyšší výhřevnost než materiál 

obsahující převážně celulózu (Balat M. et al. 2009, Yaman S. 2004). Výhřevnost 

samotného ligninu je při 28,8 MJ/kg o cca dvě třetiny vyšší než celulózy (cca 17,3 MJ/kg) 

(Weber H.K. 2007).  Při procesu kompostování dochází k poklesu výhřevnosti o 26 % 

(Raclavské et al. 2011).  

Dalším důležitým parametrem ovlivňujícím výhřevnost je vysoký obsah vlhkosti (až 50 

%) u vyzrálého kompostu. Jestliže se vyzrálý kompost chová jako dřevní hmota,  

lze předpokládat ztrátu volné vody, což by znamenalo pokles vlhkosti na 20 % po 

čtyřech týdnech (Vergnoux A. et al. 2009). Vlhkost kompostu je možné částečně 

odstranit prostým vysušením na vzduchu (odstranění volné vody) nebo dalšími 

technologickými procesy jako je briketování, lisování, extruze (Khan, A.A. et al. 2009). 

4.1.3. Možnosti využití kompostů jako biopaliva 

V oblasti výroby kompostů existuje možnost energetického využití přebytku kompostu  

a kompostu, který svými parametry nevyhovuje vyhlášce č. 341/2008 Sb. Energetické 

využití kompostů může být úspěšné za předpokladu, že bude ekologicky účelné  

a ekonomicky atraktivní v rámci požadovaného harmonizovaného trhu s energiemi.  

Ve vyhlášce č. 453/2008 Sb. o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy je uvedeno jako biopalivo kompost 

nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití (energetický kompost)  

a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené včetně vyplozených substrátů 

z pěstování hub v podobě energetického kompostu. Tato vyhláška umožňuje 

provozovatelům kompostáren s minimálním odbytem kompostu a kompostu, který 

svými parametry nevyhovuje vyhlášce č. 341/2008 Sb., využívat komposty k výrobě 

biopaliva. Tento zdroj energie by byl k dispozici v daném regionu a přispíval by tedy 

k energetické nezávislosti a umožňoval by decentralizaci energetických zdrojů. 

Evropského kompostářský svaz varuje, že kompost, který je spalován, není produktem 

recyklace, ale jde pouze o upravený odpad. Je třeba si uvědomit fakt, že takový výstup 

ze zařízení k využití bioodpadů je možno klasifikovat pouze jako upravený odpad, který 

musí být spalován nebo spoluspalován v režimu odpadů (Váňa J. a Usťak S. 2011). 

Příkladem energetického využití kompostu můžeme uvést projekt města Bystřice  

nad Pernštejnem. Zde se pro energetické účely využívají BRO, gastroodpady  

a vytříděné frakce papíru. Tyto látky představují základní vstupy pro výrobu 
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kompostů. U vzniklého kompostu je nutné snížit obsah vody v základce na hodnotu 

cca 30 %. Ve druhé části fermentačního procesu se spouští režim biologického 

vysoušení. Podstata spočívá v tom, že se aerací teplota zakládky sníží na teplotu 

kolem 50 °C. Zvyšuje se počet a intenzita aeračních cyklů. Jejich počet a doba trvání 

se koriguje v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu. To je důležité, aby nedošlo  

k nežádoucímu podchlazení zakládky. V tomto případě je typická fáze biologického 

dosušování, která probíhá v teplotním rozmezí 40 - 50 °C. Celý tento proces probíhá 

v uzavřených fermentorech tzv. kompostování v boxových bioreaktorech.  

Procesu předchází homogenizace vstupní suroviny. Vyrobené biopalivo s parametry 

30 % vlhkostí a výhřevností 10,5 MJ/kg lze spalovat na kotlích určených  

ke spalování dřevního odpadu. V minulých letech byla provedena řada testů  

a spalovacích zkoušek s tím výsledkem, že palivo je certifikováno jako výrobek 

splňující veškeré nároky na produkci emisí a popelovin (Dytrch D. 2008).  

V České republice vzniká také nová technologie biologického dosoušení biomasy 

(BDB). Touto metodou se zabývají pracovníci ve výzkumném centru Albrechtice, 

provozované společností AGRO – EKO s.r.o. sídlící v Ostravě. Společnost AGRO – 

EKO se zabývá přepracováním a hygienizací vstupních surovin technologií řízené 

aerobní fermentace s cílem výroby kompostu a biopaliva. Prostřednictvím stroje  

na zpracování BRO registrovaný pod názvem Aerobní fermentor EWA. Tímto strojem 

lze zpracovávat vedlejší živočišné produkty (např. kuřecí podestýlka), kaly z ČOV, 

cukrovarnické řízky, lihovarnické výpalky, kaly z výroby celulózy a papíru, listí a tráva 

z údržby měst. 

Například rakouská firma Compost Systems GmbH se sídlem ve Welsu zkouší možnost 

výroby BDB na kompostárně vybavené řízenou aerací. U této technologie je průběh 

fermentačních teplot monitorován a řízen vzdušením nebo odsáváním vzduchu  

z krechtových hromad substrátu o šířce 4 m a výšce 2 - 2,5 m prostřednictvím 

provzdušňovacích kanálků pod zakládkou kompostu. Přídavkem vhodných 

biodegradabilních odpadů k rostlinné biomase je možné provést stabilizaci a vysušení 

této směsi teplem navozeného aerobního exotermického rozkladu. Stabilizovaná 

vysušená směs rostlinné biomasy a vhodných biodegradabilních odpadů vykazuje při 

spalování emise odpovídající požadavkům na spalování biomasy (Váňa J. 2009).   

Dle Váňi J. a Usťaka S. (2011) nejde přímo o spalování kompostů, ale o cílené 

biologické dosoušení rostlinné biomasy. Je třeba si také uvědomit fakt, že v době 

útlumu zemědělské výroby tato technologie zajistí další obnovitelnou energii  

a pomůže řešit odklon bioodpadů od skládek odpadů. 

4.1.4. Ekonomika kompostárny 

Ekonomická stránka kompostárny představuje investiční náklady a provozní náklady 

(Habart J. a kol. 2009, Zemánek P. a kol. 2010).  

Investiční náklady klasické kompostárny (zpracování BRO v hromadách 

trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru s využitím standardní techniky) 

nedosahují takové výše jako při výstavbě jiných zařízení k nakládání BRO (např. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zakl%C3%A1dka_kompostu


Ing. Martina Volfová: Výzkum energetické využitelnosti kompostů 

 

2012 Stránka 42 

 

bioplynové stanice, kompostárny typu boxových fermentorů atd.) (Habart J. a kol. 

2009). Nízká pořizovací cena kompostárny může pozitivně ovlivnit ekonomickou 

efektivnost kompostárny.  

Provozní náklady kompostárny budou vždy ovlivňovat zejména náklady na svoz  

a úpravu surovin, dopravní vzdálenost a náklady na řízení kompostovacího procesu 

(Zemánek P. a kol. 2010). Kompostování nebývá výnosnou činností a často  

je úspěchem dosažení vyrovnaného rozpočtu (Habart J. 2010) Objektivním kritériem 

při ekonomickém hodnocení provozu kompostárny jsou náklady na 1 t vyrobeného 

kompostu a cena 1 t tohoto kompostu na trhu (Zemánek P. a kol 2010). Náklady  

na výrobu jedné tuny kompostu se obvykle pohybují od cca 350 Kč na tunu (Habart J.  

a kol. 2009). Náklady na materiál je možno kalkulovat v případě, že je pro 

kompostování nakupován např. sláma, hnůj apod. (Zemánek P. a kol. 2010). Druhou 

stránkou může být i fakt, že vstupní náklady na surovinu mohou v ekonomickém 

hodnocení dosahovat i záporných hodnot. Poplatek za 1 t zpracovaného odpadu by měl 

vycházet ze sazby za uložení 1 tuny tohoto odpadu na skládku (Zemánek P. a kol. 

2010). Náklady na dopravu surovin jsou vždy velmi sledovanou položkou a jejich 

vyčíslení vychází z přepravních vzdáleností a sazeb za 1 km jízdy. Pro stanovení 

nákladů na dopravu BRO je třeba znát: dopravní vzdálenost, celkovou a jednotkovou 

dopravní kapacitu (hmotnost a objem nákladu), parametry dopravovaného materiálu, 

objem svozových vozidel, doba dopravy, investiční a provozní náklady (sazby vozidel 

za 1 km jízdy, příp. za 1 t přepravovaného materiálu), spotřeba paliv nebo energie 

(Zemánek P. a kol. 2010). 

V souvislosti vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, stoupl na významu využití finálního produktu. Při výrobě 

kompostu se musí snažit o nejlepší parametry finálního výrobku (Habart J. a kol. 2009). 

Riziko nesplnění jakosti a obsahu cizorodých látek je nutno eliminovat dlouhodobým 

monitoringem chemického složení odpadů a dobrou optimalizací surovinové skladby 

kompostů. 

Rizikem kompostování odpadů na centrální úrovni může být ekonomická neefektivnost 

provozu kompostáren. Problémem nízké ekonomické efektivnosti kompostáren  

je nedostatečný odbyt vyrobených kompostů na trhu (Váňa J. 2001). Podle Habarta J. 

(2010) a mých vlastních poznatků při odebírání vzorků na kompostárnách existuje řada 

kompostáren v ČR, které nemají odbyt pro vyrobený kompost i přesto, že jej nabízí za 

ceny třetinové v porovnání s cenou obsažených živin. V tabulce 19 je uvedena cenová 

kalkulace kompostu na základě obsahu živin (cena živin je z dubna 2008).  

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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Tabulka 19: Cenová kalkulace hodnoty kompostu na základě obsahu živin (Habart J. 2010) 

Živina kg živiny v 1 t 

kompostů při 50 % 

sušiny 

max Cena živin 

(Kč/kg) 

Cena živin v 1 t 

kompostu (Kč/kg) 
max prům

ěr 

min min 

N 7 15 22,7 158,7 340,0 249,3 

P 1,2 2 93,0 111,6 186,0 148,8 

K 5 13 22,1 110,7 287,8 199,2 

Ca 3 5 0,3 1,0 1,7 1,3 

Mg 2 4 16,7 33,5 66,9 50,2 

S 1,25 2 10,0 12,5 20,0 16,3 

Mikroprvky 0,5 1 20,0 10,0 20,0 15,0 

Organická 

hmota 

280 350 0,1 28,0 35,0 31,5 

Celkem    466 957 718 

V rámci provozu a zejména následného využití kompostů je jedním z nejdůležitějších 

faktorů kvalitní marketing. Jeho úlohou je vedle zvyšování povědomí občanů  

o možnosti třídění a odvozu biologicky rozložitelných odpadů na kompostárnu rovněž 

informování o možnostech odběru kompostu, o jeho kvalitě a zejména o jeho 

pozitivním přínosu pro pěstované rostliny a životní prostředí (Habart J. a kol. 2009). 
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5. Energetické parametry technologických kompostů 

Možnost uplatnění produkovaných kompostů v energetice z hlediska jejich 

energetických parametrů byla sledována na kompostárnách v MS kraji. Kompostárny 

byly vybrány podle druhu kompostovaného odpadu. Vzorky kompostů byly odebrány 

z kompostárny Velká Polom (provozovaná společností OBSED a.s.), ČOV Rýmařov, 

Průmyslové kompostárny Nehlson Třinec s.r.o., Výzkumného centra Albrechtice 

(provozované společností AGRO-EKO s.r.o.), Sběrného dvora Kunčice u Bašky 

(provozovaný společnosti A.S.A., s.r.o.) a jako srovnávací jeden vzorek domácího 

kompostu (Ing. Kuchařová, PhD.). Od některých producentů jsem získala několik druhů 

kompostu připravených s různým druhovým zastoupením biomasy.  

5.1 Odběr vzorků z jednotlivých lokalit 

Vzorky o hmotnosti 7 kg byly odebrány společně s obsluhou zařízení a Ing. Ondřejem 

Zajoncem v období od 13.10 do 15. 12. 2011. Vzorky byly odebrány do igelitových 

zipových pytlů. Při odběru vzorků byly dodrženy zásady uváděné v metodickém pokynu 

MŽP pro odběr vzorků odpadů. Vzorky byly dodány do laboratoře Institutu 

geologického inženýrství k dalšímu zpracování. Pro lepší orientaci jsem vytvořila 

přehlednou tabulku jednotlivých lokalit a odebraných vzorků z jednotlivých lokalit. 

Tabulka 20: Popis jednotlivých lokalit a vzorků 

Vzorek Lokalita Popis vzorku 

č. 1 OBSED Kompostárna Velká 

Polom (ABSED a.s.) 

vyzrálý kompost, promíchaný listím 

č. 2 Rýmařov1  

 

 

ČOV Rýmařov 

 

vyzrálý kompost,  

3 roky nehnojený, promíchaný listím 

č. 3 Rýmařov2 vyzrálý kompost, 3 roky nepřidáván kal z ČOV 

č. 4 Rýmařov3 vyzrálý kompost, 5-7 let starý, s přídavkem kalu  

z ČOV 

č. 5 Nehlsen1  

 

Průmyslová 

kompostárna Nehlsen 

Třinec s.r.o. 

energokompost – vyzrálý prosetý kompost + dřevní 

štěpka v poměru 1:1 

č. 6 Nehlsen2 vyzrálý kompost + dřevní štěpka 

č. 7 Nehlsen3 dřevní štěpka + kalová voda 

č. 8 Nehlsen4 vyzrálý kompost (2011) 

č. 9 Albrechtice1  

 

Albrechtice – 

Výzkumné centrum 

 

20 % dřevní štěpka + 40 % řepková sláma + 40 % 

kal z Paskova 

č. 10 Albrechtice2 100 % BRKO, podsítná frakce 50x50 

č. 11 Albrechtice3 50 % městská zeleň + 20 % dřevní štěpka + 30 % 

kal z ČOV 

č. 12 Baška Sběrný dvůr Kunčice u 

Bašky 

BRO + dřevní štěpka + odpad z údržby městské 

zeleně + odpady z pivovaru 

č. 13 Domácí Domácí kompost (Ing. J. 

Kuchařová, PhD.) 

sláma + zvířecí trus + piliny + zbytky ovsa  

a brambor 

Vzorek číslo 1 byl odebrán na kompostárně v obci Velká Polom provozovanou 

společností OBSED a.s.. Kompostárna vyprodukuje přibližně 500 – 1000 tun kompostu 

za rok. Kompost vzniká z větší části zpracováním stabilizovaných odpadů z ČOV, 
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odpadů z rostlinné výroby, odpadů z živočišné výroby a kalů z číření vody. Odebraný 

vzorek kompostu byl vyzrálý a z velké části byl promíchán listím.  

Vzorky číslo 2, 3, 4 byly odebrány v ČOV Rýmařov. ČOV Rýmařov se zabývá výrobou 

kompostů již několik let. Bohužel o kompost není zájem a je zde skladován bez dalšího 

využití. Nejprve byly odebrány vzorky číslo 2 a 3. Jednalo se o vyzrálé komposty, 

přibližně 3 roky staré, do kterých nebyl přidáván kal z ČOV. Vzorek číslo 2 byl 

promíchán listím. Vzorek č. 4 tvoří 5 až 7 let starý kompost, do kterého byl přidáván kal 

z ČOV. 

V průmyslové kompostárně v areálu Regionálního centra logistiky pro nakládání 

s odpady, materiálem a odpadními vodami společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. byly 

odebrány vzorky číslo 5, 6, 7, 8.  Průmyslová kompostárna používá biodegradaci 

odpadů technologii kompostování v pásových hromadách. Mezi bioodpady odebírané 

kompostárnou patří odpady ze zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, odpady 

z výroby a zpracování ryb a jiných potravin živočišného původu, odpady z výroby  

a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, odpady 

z mlékárenského průmyslu, odpady z pekáren a výroby cukrovinek, odpady z výroby  

a zpracování dřeva, celulózy, papíru a lepenky, zemina, kamení a vytěžená hlušina, 

odpady z ČOV, odpady ze zahrad a parků atd. Roční produkce průmyslového kompostu 

této společnosti činí maximálně 1,440 tun.  

Vzorek číslo 5 byl cíleně vyrobený energokompost. Energokompost byl vytvořen  

z vyzrálého prosátého kompostu a dřevní štěpky v poměru 1:1. Průmyslová 

kompostárna Nehlson Třinec s.r.o. se v současné době začala zabývat problematikou 

energetického využití kompostu, ale jsou zatím na počátku vývoje kompostu pro tyto 

účely. Vzorek číslo 6 byl dostatečně vyzrálý kompost promíchaný s dřevní štěpkou. 

Vzorek číslo 7 obsahoval dřevní štěpku a kalovou vodu. Vzorek č. 8 reprezentuje 

vyzrálý kompost z roku 2011.  

Další vzorky byly odebírány ve výzkumném centru Albrechtice, provozované 

společností AGRO – EKO s.r.o. sídlící v Ostravě. Společnost AGRO – EKO se zabývá 

přepracováním a hygienizací vstupních surovin technologií řízené aerobní fermentace 

s cílem výroby kompostu a biopaliva. Prostřednictvím stroje na zpracování BRO 

registrovaný pod názvem Aerobní fermentor EWA. Tímto strojem lze zpracovávat 

vedlejší živočišné produkty (např. kuřecí podestýlka), kaly z ČOV, cukrovarnické řízky, 

lihovarnické výpalky, kaly z výroby celulózy a papíru, listí a tráva z údržby měst.  

Ve výzkumném centru mi byly poskytnuty tři vzorky. Vzorek číslo 9 obsahoval 20 % 

dřevní štěpky, 40 % řepkové slámy a 40 % kalu z Biocelu Paskov. Vzorek číslo 10 

obsahoval 100% BRO podsítné frakce 50 x 50. Vzorek číslo 11 obsahoval 50 % 

městská zeleň + 20 % dřevní štěpka + 30 % kal z ČOV.  

Vzorek č. 12 byl odebrán ve sběrném dvoře v Kunčicích u Bašky provozovaný 

společností A.S.A., s.r.o. Jednalo se kompost vyrobený z BRO, dřevní štěpky, odpadu 

z údržby městské zeleně. Sběrný dvůr Kunčice u Bašky přidává do kompostovacího 

procesu filtrační písek z pivovaru (křemelina). Při filtraci piva se do vrstvy křemeliny 

zachytí kalící látky z piva. Jedná se o zbytky piva, kvasnice, pentozany, vločkovité látky 
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(bílkoviny, tříslobílkovinné komplexy) a gelové látky (vysokomolekulární dextriny), 

komplexy složené z bílkovin, polyfenolů (tříslovin) a beta-glukanů.  

Poslední vzorek č. 13 byl odebrán Ing. Janou Kučerovou, PhD. Jednalo se o domácí 

kompost. Pro přípravu kompostu byla použita sláma, seno, králičí a očí trus, zbytky 

ovsa a brambor a malé množství drůbežího trusu.  

5.2 Granulometrická analýza 

Nejdříve byla odebrána část vzorku (10 g) pro stanovení vlhkosti a další část vzorku 

byla vysušena při teplotě < 40 ºC v sušárně. Po vysušení byly vzorky naváženy na 100 g 

a jemně ručně nadrceny, tak aby se uvolnily slepené částice a mohla být provedena 

sítová analýza. 

Kvalitativní parametry kompostu v SRN jsou z hlediska zrnitosti splněny, jestliže se 50 

% částic vyskytuje v rozmezí 0 – 5 mm.  Granulometrický rozbor byl proveden podle 

ČSN EN 15149-2 Tuhá biopaliva – stanovení rozdělení podle velikosti částic – část 2: 

Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími.  

Pro granulometrický rozbor byla použita síta o velikosti ok: 3,15 mm, 2,0 mm, 1,6 mm 

(místo 1,4 mm), 1,00 mm, 0,5 mm a 0,25 mm. Výsledky zrnitostního rozboru jsou 

uvedeny v tabulce 22 a výsledky pro výpočet kumulativní křivky jsou uvedeny 

v tabulce 23, která byla použita i pro výpočet d050. Norma uvádí způsob výpočtu d050, 

což reprezentuje hodnotu mediánu velikost částic, kdy 50 % částic leží pod touto 

velikostí a 50 % částic se vyskytuje nad touto velikostí.  

Zařazení energetického kompostu podle „ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – 

Specifikace třídy paliv – část 1: Obecné požadavky“. Podle klasifikace o původu zdroje 

biopaliv je složité. Pravděpodobně by se pro klasifikaci měl vzít v úvahu materiál, který 

tvoří podstatnou část kompostu (tabulka 21). Druhou možností je specifikace tuhých 

biopaliv na základě obchodních forem a vlastností, zrnitosti kompostu by pak 

vyhovovalo zatřídění „rozdrcené dřevní palivo“, kde je povolena různá zrnitost nebo 

„piliny“ se zrnitostí 1 – 5 mm a „hobliny“ 1 – 30 mm. ČSN EN 14961-1 umožňuje 

podle tabulky normy vytvořit specifikaci pro další tuhá biopaliva. 

Nejvyšší hodnotu d050 vykazovaly komposty firmy OBSED, Nehlsen 1, Albrechtice 2, 

Baška a domácí kompost. Nejvyšší zastoupení ve třídě > 3,15 mm vykazoval kompost 

Nehlsen 1, 3, Albrechtice 2 (BRKO), Baška a domácí kompost. Z uvedených výsledků 

nevyplývá, že by přídavek štěpky významně ovlivnil hodnotu d050 nebo podíl 

v zrnitostní třídě nad 3,15 mm. Podle ČSN EN 14961-1 je za dřevní štěpku považován 

materiál, který obsahu minimálně 75 % částic v rozmezí 3,15 < P < 16 mm a jemná 

složka pod 3,15 dosahuje < 12 %. Tuto podmínku splňoval pouze vzorek Nehlsen 1.  

Pro spalovací zařízení je velmi důležitá velikost zrn popela, a to z hlediska problematiky 

tvorby nánosů i inkrustů, vysokoteplotní koroze, úniků těžkých kovů a prachových 

částic (Dahl O. et al. 2009, Kampa M. and Castanas E. 2008). Velké částice (>50 µm) 

ovlivňují teplosměnné plochy, jemné částice se zachytávají na povrch stěn pece. 
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Tabulka 21: Specifikace pro tuhá paliva (ČSN EN 14961-1) 

 Normativní parametry Normativní/informativní parametry 

 Rozdrcené 

dřevní  

palivo 

Piliny Hobliny  Rozdrcené  

dřevní  

palivo 

Piliny Hobliny 

Jemné částice 

< 3,15 mm 

   N0,3 (dusík) ≤ 0,3% 

F06 ≤ 6 %   N0,5 ≤ 0,5% 

F10 ≤ 10%   N1,0 ≤ 1,0% 

F12 ≤ 12%   N2,0 ≤ 2,0% 

F15 ≤ 15%   N3,0 ≤ 3,0% 

F20 ≤ 20%     N3,0
+
 >3,0% 

F25 ≤ 25%   Cl0,02(chlor)    ≤ 0,02% 

M10 (voda) ≤ 10% Cl0,03    ≤ 0,03% 

M15 ≤ 15% Cl0,07    ≤ 0,07% 

M20  ≤ 20% Cl0,10    ≤ 0,10% 

M25      ≤ 25%  Cl0,10+ > 0,10 

M30   ≤ 30%  

  > 30 

M35      ≤ 35%  

M40      ≤ 40%  

M45      ≤ 45%  

M50      ≤ 50%  

M55      ≤ 55%  

M55+       > 55%  

M60  ≤ 60  

M65  ≤ 65  

M65
+
  > 65  

A0,5 (popel)  ≤ 0,5% 

A0,7  ≤ 0,7% 

A1,0  ≤ 1,0% 

A1,5  ≤ 1,5% 

A2,0  ≤ 2,0% 

A3,0  ≤ 3,0% 

A5,0  ≤ 5,0% 

A7,0  ≤ 7,0% 

A10,0     ≤ 10,0% 

A10
+
    >10,0% 

Výhřevnost Minimální hodnotu lze určit 

 Vysvětlivky: normativní/informativní: normativní pro chemicky ošetřenou biomasu 
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Tabulka 22: Výsledky zrnitostní analýzy (%) 

Zrnitost OBSED Rýmařov1 Rýmařov2 Rýmařov3 Nehlsen1 Nehlsen2 Nehlsen3 Nehlsen4 Albrechtice1 Albrechtice2 Albrechtice3 Baška Domácí 

(mm) č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 

> 3,15 51,6 38,9 31,1 20,5 77,9 23,9 47,2 34,9 23,0 47,2 25,5 48,5 51,3 

2,00 - 3,15 15,1 16,9 22,0 14,6 12,0 18,1 14,4 15,5 14,3 9,6 11,9 19,0 16,1 

1,6 - 2,00 6,9 7,0 9,3 8,5 3,4 10,4 8,2 8,4 10,4 5,6 6,8 6,0 6,4 

1,00 - 1,6 8,9 10,2 12,1 12,5 2,2 10,7 7,9 11,6 12,6 7,2 12,0 7,4 8,2 

0,5 - 1,00 6,7 10,5 11,1 17,5 1,5 11,0 7,7 13,9 13,3 8,9 18,7 6,2 7,0 

0,25 - 0,5 5,1 7,4 7,5 14,6 1,1 12,2 7,2 9,5 15,2 9,9 13,9 6,1 5,5 

< 0,25 5,7 9,1 6,8 11,7 1,63 13,3 7,2 6,0 11,0 11,1 11,1 6,5 5,3 

Tabulka 23: Zrnitostní analýza - kumulativní procenta 

Zrnitost OBSED Rýmařov1 Rýmařov2 Rýmařov3 Nehlsen1 Nehlsen2 Nehlsen3 Nehlsen4 Albrechtice1 Albrechtice2 Albrechtice3 Baška Domácí 

(mm) č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 

< 0,25 5,7 9,1 6,8 11,7 1,6 13,3 7,2 6,0 11,0 11,1 11,1 6,5 5,3 

0,25 - 0,5 10,8 16,5 14,3 26,3 2,7 25,5 14,4 15,5 26,2 21,0 25,0 12,6 10,8 

0,5 - 1,00 17,5 27,0 25,4 43,8 4,23 36,5 22,1 29,4 39,5 29,9 43,7 18,8 17,8 

1,00 - 1,6 26,4 37,2 37,5 56,3 6,43 47,2 30,0 41 52,1 37,1 55,7 26,2 26,0 

1,6 - 2,00 33,3 44,2 46,8 64,8 9,83 57,6 38,2 49,4 62,5 42,7 62,5 32,2 32,4 

2,00 - 3,15 48,4 61,1 68,8 79,4 21,8 75,7 52,6 64,9 76,8 52,3 74,4 51,2 48,5 

> 3,15 100,0 100,0 99,9 99,9 99,7 99,6 99,8 99,8 99,8 99,5 99,9 99,7 99,8 
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Graf 1: Hodnoty d050 kompostů 

 
Graf 2: Procentuální podíl částic > 3,15 mm 
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5.3 Kvalitativní parametry technologických kompostů 

Mezi základní ukazatele sledované z hlediska energetické charakteristiky tuhého paliva 

patří obsah vlhkosti, zastoupení majoritních prvků (C, H, N, S, O), obsah popelovin, 

výhřevnost, prchavá hořlavina, fixní uhlík, spalné teplo. Výsledky základních 

energetických parametrů pro vzorky technologických kompostů jsou uvedeny v tabulce 

24. Všechny parametry byly stanoveny podle norem uvedených v tabulce 12. 

5.3.1. Obsah vlhkosti 

V tabulce 24 je uveden obsah vody v analytickém vzorku. Jedná se o volnou vodu, která  

je ovlivněna klimatickými podmínkami a způsobem uskladnění (Baláš M. a Moskalík J. 

2009). Obsah vody v odebraných vzorcích se pohyboval od 16,23 do 77,31 %. Větší 

rozdíly naměřených vlhkostí u jednotlivých vzorků byly ovlivněny odlišnými 

technologickými podmínkami lokalit a zastřešením kompostovací základky. Deštivé 

počasí mohlo ovlivnit obsah vody v analytickém vzorku.  

Vzorek č. 1 obsahoval 72,25 % vody, vyšší obsah vody byl naměřen zřejmě z důvodu, 

že kompostárna Velká Polom není zastřešená a v době odběru vzorku silně pršelo. Totéž 

se týká vzorků č. 2, 3, 4 z ČOV Rýmařov, kdy se obsah vody se pohyboval od 41,57  

do 60,53 %. V období odběru vzorku bylo mrazivé počasí s občasným deštěm, což mělo 

také negativní vliv na výsledný obsah vody v odebraných vzorcích. Průmyslová 

kompostárna Nehlsen Třinec s.r.o. je zastřešená a výsledný obsah vody je procentuálně 

nižší. Vzorek č. 5, 6, 7 obsahoval od 16,23 do 35,98 % vody. Vzorek č. 8 byl odebrán 

ve stejné lokalitě, ale s tím rozdílem, že nebyl chráněn před deštěm. Vzorek vyzrálého 

kompostu (2011) obsahoval 42,65 % vody. Při odběru vzorků č. 9, 10, 11 

z Výzkumného centra Albrechtice se srážky nevyskytovaly. Vzorky č. 9 a 10 

obsahovaly 16,65 až 20,22 % vody. Vzorek č. 11 obsahoval 50,01 % vody zřejmě 

z důvody nezastřešené základky. Poslední mnou odebraný vzorek č. 12 ze sběrného 

dvora Kunčice u Bašky obsahoval 63,05 % vody. Kompostovací základka nebyla 

zastřešená a v době odběru hustě sněžilo. Vzorek č. 13 obsahoval největší množství 

vody a to 77,31 %, jedná se o domácí kompost.  

Protože vysoká vlhkost negativně ovlivňuje teplotu spalování, nedopal, spotřebu paliva  

a výhřevnost, je nutné obsah vody snížit na minimum (Khan, A.A. et al. 2009). V praxi  

je možné spalovat biomasu s vlhkostí do 50 % vody, doporučená vlhkost je však  

do 20 % (Goyal H.B. et al. 2008).  
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Tabulka 24: Základní energetické parametry pro technologické komposty 

 

Veličina 

 

Jednotka 

Kompost 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 

Vlhkost [%] 72,25 60,53 57,33 41,57 16,23 28,88 35,98 42,65 20,22 16,65 50,01 63,05 77,31 

Popeloviny v sušině [%] 44,13 56,82 64,15 65,14 13,21 40,45 31,60 61,63 24,54 46,76 29,29 56,60 46,20 

Prchavá hořlavina v sušině [%] 52,26 39,02 33,56 32,01 75,27 51,51 59,38 35,44 67,72 50,13 58,61 37,97 44,62 

Fixní uhlík [%] 3,61 4,16 2,29 2,84 11,52 8,40 9,10 2,93 7,74 3,11 12,1 5,42 9,19 

FR (fuel ratio)  

▪ prchavá hořlavina/fixní uhlík 

[%] 14,48 9,38 14,66 11,27 6,53 6,13 6,53 12,09 8,75 16,12 4,84 7,00 4,86 

Spalné teplo v sušině [kJ/kg] 10 279 9044 6283 6421 18382 12833 13369 7633 13713 13705 13967 9189 10998 

Výhřevnost v sušině [kJ/kg] 9571 8407 5706 5863 17044 12092 12448 7047 12725 12979 13025 8437 10204 

Výhřevnost v dodaném vzorku [kJ/kg] 994 1926 1116 2469 13905 7936 7142 3061 9687 10435 5361 1667 537 

C v sušině [%] 26,31 23,44 20,99 19,86 43,27 26,86 31,90 20,82 35,41 22,46 36,02 25,13 27,82 

H v sušině [%] 3,44 3,09 2,80 2,71 6,49 3,60 4,47 2,84 4,80 3,52 4,57 3,65 3,86 

N v sušině [%] 2,23 2,15 2,01 1,71 1,03 2,18 2,03 1,55 1,78 0,68 2,10 1,90 1,63 

O v sušině [%] 23,89 14,50 10,05 10,58 36,00 26,92 30,01 13,15 33,47 26,58 28,02 12,73 20,49 

S v sušině [%] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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5.3.2. Majoritní prvky 

Majoritní prvky v kompostech (C, H, N, O, S) byly analyzovány na elementárním 

analyzátoru EuroVector. Obsah síry byl pod mezí detekce přístroje 0,1 % u všech 

vzorků technologických kompostů. Obsah uhlíku v tuhém palivu může být různý, např. 

obsah uhlíku v hnědém uhlí se pohybuje od 50 - 60 %, obsah uhlíku v černém uhlí 

kolem 80 – 90 %, v lignitu 40 – 60 % (Starý J. 2009). Obsah majoritních prvků (C, H, 

O, N, S) v sušině biomasy podle ČSN EN 14961-1 jsou uvedeny v tabulce 25. 

Tabulka 25: Typické hodnoty majoritních prvků (ČSN EN 14961-1) 

Prvek Jednotka Dřevo 

jehličnaté 

Dřevo 

listnaté 

Kůra 

jehličnaté 

Kůra 

listnaté 

Sláma Tráva Ozdobnice 

Uhlík  

 

% 

51 49 52 52 47 46 47 

Vodík 6,3 6,2 5,9 5,8 6,0 5,9 6,1 

Kyslík 42 44 38 41 40 42 

Dusík 0,1 0,1 0,5 0,3 0,5 1,3 0,7 

Síra <0,02 0,02 0,03 0,1 0,2 0,2 

Uhlík je nejvíce obsažen ve dřevě což také potvrzuje graf 3, protože nejvyšší obsah uhlíku 

vykazoval vzorek č. 5. „energokompost“, který obsahoval 43,27 % uhlíku. Zvýšený obsah 

uhlíku byl způsoben přídavkem štěpky k vyzrálému kompostu (v poměru 1:1). 

Vzorek č. 9 a 11 vykazoval také vyšší obsah uhlíku (35,41 – 36,02 %), protože vstupní 

surovina do kompostu obsahovala vyšší podíl dřevní štěpky. Porovnáme-li koncentraci 

uhlíku v dřevní biomase (tabulka 25) s koncentrací uhlíku v energokompostu (vzorek  

č. 5) je koncentrace uhlíku v energokompostu o cca 8 % nižší. Průměrný obsah uhlíku 

v souboru je po vyloučení energokompostu (vzorek č. 5) 26,41%, což je cca polovina 

typické koncentrace, kterou vykazuje dřevní hmota.     

 
Graf 3: Obsah uhlíku v sušině kompostu (%) – popis vzorku tabulka 20 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že se při kompostování může ztratit až 40 % uhlíku. 

Uhlík by měl být při výrobě biopaliva znova dodán např. přídavkem štěpky nebo jiného 
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materiálu, který nemusí projít hygienizací. V případě přídavku odpadu by musela 

surovina projít hygienizací v rámci kompostování.  

Důležitým prvkem je také vodík. Příznivě ovlivňuje výhřevnost biopaliva (Jursík F. 

2005). Obsah vodíku se během procesu kompostování nemění. Nejvyšší procentuální 

zastoupení vodíku bylo naměřeno u vzorku č. 5 a to 6,494 %. U ostatních vzorků se 

naměřené hodnoty vodíku pohybovaly mezi 2,71 až 4,571 %.  

Koncentrace dusíku v energokompostu je důležitá z hlediska emisí oxidů dusíku (Lucassen 

A. et al. 2011). Obsah dusíku ve vzorku kompostu primárně ovlivňuje surovinová skladba 

kompostu, ale i technologie kompostování. Pokud vstupní surovina pro kompostování má 

poměr C/N<15, pak se při kompostování uvolňuje až 60 % dusíku (Sýkorová P. et al. 

2012).  U vzorků technologických kompostů se obsah dusíku pohyboval od 0,684 do 2,234 

%. Pro srovnání se obsah dusíku v uhlí se pohybuje od 1,2 do 1,7 % v závislosti na stupni 

prouhelnění (průměrně 1,5%) (Sýkorová P. et al. 2012). Nejnižší obsah dusíku 0,684 % byl 

naměřen u vzorku č. 10 BRKO (podsítná frakce 50x050). Hodnotu 1,5 % dusíku 

nepřekročil energokompost (vzorek č. 5) zřejmě z důvodu vyššího obsahu dřevní štěpky, 

která obsahuje 0,1 % dusíku v sušině. Hodnotě 1,5 % dusíku se blížil vzorek č. 4, 8, 13, kde 

se obsah dusíku pohyboval mezi 1,55 – 1,71 %.  

 
Graf 4: Obsah C/N  v sušině (%) - popis vzorku tabulka 20 

Z grafu 4 je zřejmé, že pouze jeden kompost (Albrechtice 1) splňoval podmínku  

20 < C/N < 30 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. a kompost by byl vhodný pro zemědělské 

využití nebo k úpravě povrchu.   
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5.3.3. Obsah popelovin 

Má-li mít palivo na bázi kompostu srovnatelné vlastnosti s uhlím, pak by měl být obsah 

popelovin v kompostu srovnatelný s obsahem popelovin v hnědém uhlí (do 30%). 

Obsah popelovin v biomase může být ovlivněn např. způsobem pěstování, sklizně  

a skladováním (Cox M. 2008).  

 
Graf 5: Obsah popelovin v sušině (%) – popis vzorku tabulka 20 

Z grafu 5 je zřejmé, že nejnižší obsah popelovin byl naměřen u vzorku č. 5 (13,21 %). 

Vzorek energokompostu obsahoval dřevní štěpku, která má minimální množství 

popelovin (okolo 0,5 %). Dřevní štěpka ovlivnila i obsah popelovin ve vzorku č. 9, 11 

(24,54 % do 29,29 %). U ostatních vzorků byly obsahy popelovin vyšší než 40 %. 

Z hlediska spalování biomasy mohou být i tyto obsahy užitečné, pokud jsou popeloviny 

tvořeny křemenem nebo karbonáty, které ovlivňují vznik usazenin při spalování 

biomasy (Singh S. et al. 2011). Nejvyšší obsah popelovin byl naměřen u vzorku č. 3 

(64,15 %) a č. 4 (65,14 %). Do těchto dvou vzorků kompostů byl přidáván kal z ČOV, 

což mělo zřejmě za následek zvýšené množství popelovin. Kaly z ČOV mohou 

obsahovat až 50 % anorganické složky (Cox M. et al. 2008).   

Dle ČSN P CEN/TS 15440:2007 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu 

biomasy byla provedena analýza stanovení obsahu biomasy, výsledky analýzy  

je možné sledovat v grafu 6. Tento postup slouží k tomu, aby se vydefinovala 

biologicky rozložitelná složka, které nemusí být totožná s obsahem spalitelných látek  

v kompostu. Je to významná metoda pro stanovení obsahu biodegradabilní složky. 

Vyšší obsahy podílu "nebiomasy" zhoršují možnosti zemědělského využití kompostu, 

pro spalování nevadí. Při vyšším obsahu "nebiomasy" je to tedy další podpůrný 

argument pro energetické využití kompostů. U většiny vzorků kompostů byl obsah 

"nebiomasy" nižší než 20 %, výjimku tvoří vzorek č. 8 vyzrálý kompost z kompostárny 

Nehlsen Třinec, pravděpodobně vytvořený z BRO. 
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Graf 6: Koncentrace biomasy, nebiomasy a popela v technologických kompostech 

5.3.4. Výhřevnost 

Výhřevnost vzorků v sušině se pohybuje od 5706 do 13025 kJ/kg což je vidět 

v následujícím grafu. Vyhláška č. 13/2009 Sb. definuje minimální výhřevnost 

v bezvodém stavu, která nesmí být nižší než 12 MJ/kg pro malé stacionární zdroje  

a nesmí být nižší než 10 MJ/kg pro střední stacionární zdroje.  

 
Graf 7: Výhřevnost v sušině a spalné teplo (kJ/kg) 

Podmínka minimální výhřevnosti v sušině podle vyhlášky 13/2009 Sb. byla splněna  

u vzorku č. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Typické hodnoty výhřevnosti v sušině dle ČSN EN 14961-
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1 ukazují, že hodnoty výhřevnosti (MJ/kg) u dřevinné biomasy dosahují až 19,1 MJ/kg 

(dřevo jehličnaté) a u bylinné biomasy 17,1 MJ/kg (tráva). Vzorek č. 5 (energokompost) 

byl uměle vyroben pro energetické využití, proto dosahuje nejlepších výsledků. 

Výhřevnost energokompostu v sušině činila 17,04 MJ/kg. Energokompost tak splňuje 

podmínky jak pro spalování v malých stacionárních zdrojích tak pro spalování  

ve středních stacionárních zdrojích. Vzorek vyzrálého kompostu smíchaný s dřevní 

štěpkou (č. 6) měl výhřevnost v sušině 12,092 MJ/kg a vzorek dřevní štěpky a kalové 

vody (č. 7) měl výhřevnost v sušině 12,448 MJ/kg. Vzorky č. 9, 10, 11 odebrané  

ve Výzkumném centru Albrechtice dosáhly výhřevnosti v sušině od 12,725 do 13,025 

MJ/kg. U vzorku č. 13 (domácí kompost) byla výhřevnost vzorku v dodaném stavu 

velmi nízká, činila 0,537 MJ/kg. Je třeba podotknout, že odebraný vzorek obsahoval 

77,31 % vody. Po vysušení vzorku výhřevnost v sušině činila 10,204 MJ/kg, a tím 

splňuje podmínky vyhlášky č. 13/2009 Sb. pro spalování paliva pro malé stacionární 

zdroje. U ostatních vzorků technologických kompostů se výhřevnost v sušině 

pohybovala od 5,706 do 9,571 MJ/kg. Nejnižší hodnoty výhřevnosti vzorků kompostu 

byly naměřeny u vzorků z Rýmařova (č. 3 a 4) což je zřejmé z grafu 7.  

Obsah vody ve vzorku kompostu významně ovlivňuje výhřevnost. Ze závislosti mezi 

vlhkostí kompostu a výhřevností vyplývá, že pro docílení výhřevnosti vyšší než 10 

MJ/kg musí být vlhkost kompostu menší než 24% (graf 8).   

 
Graf 8: Závislost mezi vlhkostí a výhřevností v dodaném stavu 

Hodnota výhřevnosti je ovlivněna obsahem spalitelných látek, zastoupením hlavních 

složek biomasy (lignin a celulóza). V případě kompostů nebyla prokázána statisticky 

významná závislost mezi obsahem ligninu a výhřevností v sušině. Koeficient korelace 

dosáhl hodnotu 0,5 a nebyla tak splněna kritická hodnota koeficientu korelace pro 13 

vzorků. Nebyla prokázána ani závislost mezi obsahem huminových kyselin  

a výhřevností. Byla prokázána statisticky významná korelace mezi obsahem celulózy  

a výhřevností (graf 9), kdy hodnota korelačního koeficientu byla 0,9. Obsah majoritních 

složek v kompostech je popsán v kapitole 5.4. 
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Graf 9: Závislost mezi obsahem celulózy a výhřevností 

 

5.3.5. Fixní uhlík, prchavá hořlavina 

Z energetického hlediska je fixní uhlík nejvýznamnějším ukazatelem ovlivňující 

výhřevnost (Hsi C. et al. 2008). Biomasa je charakteristická nízkým obsahem fixního 

uhlíku oproti uhlí (Vokatý R. 2011). Výsledky obsahu fixního uhlíku pro 13 vzorků jsou 

uvedeny v následujícím grafu. 

 
Graf 10: Koncentrace fixního uhlíku (%) 

Mezi koncentrací fixního uhlíku a výhřevností kompostů byla prokázána statisticky 

významná závislost (r = 0,78) na hladině významnosti 0,005, kdy byla splněna 

podmínka kritické hodnoty koeficientu korelace (r = 0,72) pro 13 vzorků (graf 11).  
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Graf 11: Závislost mezi koncentrací fixního uhlíku a výhřevností 

 

Dále byla prokázána statisticky významná závislost mezi obsahem fixního uhlíku  

a celulózou (graf 12), kdy hodnota koeficientu korelace r = 0,73 byla vyšší než kritická 

hodnota koeficientu korelace. Nebyla prokázána statisticky významná závislost mezi 

obsahem ligninu a fixním uhlíkem (r = 0,50).  

 
Graf 12: Závislost mezi obsahem fixního uhlíku a celulózou 

Dalším důležitým parametrem je prchavá hořlavina. Ve všech formách biomasy  

je značný podíl prchavé hořlaviny. Nejvyšší koncentrace prchavé hořlaviny byla 

naměřena u energokompostu (vzorek č. 5), zřejmě v důsledku vyššího obsahu dřevní 

štěpky. Dřevo obsahuje 75 – 85 % prchavé hořlaviny (Pastorek Z. a kol. 2004). Velmi 

nízké koncentrace prchavé hořlaviny byly naměřeny u vzorku č. 3 a 4 (32,01 – 33,56 % 

prchavé hořlaviny), což je způsobeno vysokým obsahem popelovin ve vzorku.   
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Graf 13: Prchavá hořlavina v technologických kompostech  

 

5.4 Majoritní složky v kompostech 

U vzorků kompostů odebraných z kompostáren v okolí byly sledovány hlavní majoritní 

složky jako je celulóza, hemicelulóza a lignin. Obsah majoritních složek je velmi 

důležitý, protože obecně lignocelulózové paliva korelují s výhřevností (Saidur R. et 

al. 2011). Lignin má vyšší výhřevnost (28,8 MJ/kg) než celulóza a hemicelulóza, 

díky vyššímu stupni oxidace (Khan, A.A 2009, Saidur  R. et al. 2011). Výhřevnost 

suché celulózy se pohybuje okolo 18 MJ/kg (Balat M. et al. 2009, Yaman S. 2004).  

Majoritní složky se v biomase vyskytují v různém zastoupení podle druhu. Obsah 

celulózy se obvykle snižuje v tomto pořadí: kontaminovaná biomasa > bylinná biomasa  

a zemědělská biomasa > dřevo a dřevní biomasa > živočišná biomasa (Vassilev S.V. et al. 

(2012). Extrémně nízký obsah celulózy je typický pro dřevěné větvičky, listí a kůru 

(Vassilev S.V. et al. 2012, Goyal H.B. et al. 2008). Pro dřevní biomasu, opadavé stromy, 

tvrdé dřevo a také pro stonky bylinné, zemědělské stonky a vlákna platí, že: obsah 

celulózy > obsah hemicelulózy > obsah ligninu (Goyal H.B. et al. 2008, Abbasi T. and 

Abbasi S.A. 2010). 

Z grafu 14 je zřejmé, že u vzorku č. 5, 7 a 9 byla koncentrace celulózy nejvyšší. Vzorek 

č. 5 (energokompost) obsahoval 43,23 % celulózy, vzorek č. 7 (dřevní štěpka smíchána 

s kalovou vodou) obsahoval 41,03 % celulózy a vzorek č. 9 (20 % dřevní štěpka + 40 % 

řepková sláma + 40% kal z Paskova) obsahoval 34,05 % celulózy. Vzorek č. 5, 7, 9 

obsahoval vyšší obsah dřevní štěpky.  
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5.5 Rizikové prvky 

ČSN EN 14961-1 uvádí koncentrace rizikových prvků v biomase, která tvoří podstatnou 

část kompostu. Výsledky koncentrace rizikových prvků pro 13 vzorků technologických 

kompostů jsou uvedeny v tabulce 26.   

Z tabulky 26 je zřejmé, že obsahy rizikových prvků v kompostech byly vyšší než 

obsahy rizikových prvků v dřevní hmotě nebo trávě, což souvisí s nabohacením 

anorganické složky během procesu kompostování (Hsu et al. 2001, Cai Q. Y. et al. 

2008, Zajonc O. et al. 2011). Nejnižší obsahy rizikových prvků vykazoval vzorek č. 5 

„energokompost“ z kompostárny Nehlsen Třinec, což pravděpodobně souvisí 

s přimísením štěpky do vyzrálého kompostu.  

Pokud porovnáme obsahy těžkých kovů v kompostu s vyhláškou č. 341/2008 Sb. 

nevyhovují vyhlášce (tř. 1) pouze 2 vzorky obsahem Zn (v tabulce 26 jsou vyznačeny 

červeně), podmínku tř. 2 již oba vzorky splňují. Pro využití kompostů k rekultivaci nebo 

pro zemědělské účely nejsou obsahy rizikových prvků ve zkoumaném souboru 

kompostů limitujícím kriteriem.  
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Tabulka 26: Koncentrace rizikových prvků (mg/kg) – srovnání s ČSN EN 14961-1 

Vysvětlivky: červeně - hodnoty nevyhovují vyhlášce č. 341/2008 Sb. (tř. 1), růžová - hodnoty  nejsou ve shodě s typickými hodnotami dle ČSN EN 14961-1

Ukazatel 

 

 

Koncentrace rizikových prvků 

[mg/kg] 

 

Dřevo/kůra 

 

[mg/kg] 

 

Tráva 

 

[mg/kg] 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 

As 2,90 6,05 7,80 7,00 1,40 3,20 0,60 4,30 1,60 <0,60 1,20 3,50 2,30 

 

0,1 - 1,0 

 

0,1 

Cd 0,60 0,75 0,80 1,00 0,30 0,60 0,60 0,80 1,30 0,40 0,90 0,60 0,40 

 

0,1 – 0,5 

 

0,2 

Cr 34,6 83,9 123 86,7 7,30 118 87,4 165 25,7 49,5 28,4 42,3 37,7 

 

1,0 – 5,0 

 

1,0 

Cu 67,0 85,7 115 130 9,20 39,1 32,0 50,6 28,7 73,3 29,8 40,6 26,4 

 

2,0 – 5,0 

 

5,0 

Hg <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 

 

0,02 – 0,05 

 

<0,02 

Ni 17,3 28,4 30,4 37,2 2,20 11,5 14,1 18,9 11,0 24,2 9,30 16,2 11,7 

 

0,5 - 10 

 

2 

Pb 26,8 53,0 67,2 79,4 8,20 42,3 36,2 60,7 13,4 69,6 20,7 41,5 29,9 

 

2,0 - 15 

 

1 

V 11,6 45,8 55,8 68,7 <10,0 18,3 16,8 20,9 <10,0 <10,0 <10,0 22,2 13,1 

 

2 

 

2 

Zn 399 426 472 656 126 466 827 327 217 366 266 258 181 

 

10 - 100 

 

5 
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5.6 Prvky alkalických kovů a alkalických zemin 

Tvorba nánosů a inkrustů je ovlivněna přítomností alkalických kovů a kovů alkalických 

zemin, ale i chloru a síry (Jenkins B.M.  et al. 1998, Darvell L.I. et al. 2010, Teixeira P. et 

al. 2012). Problematika tvorby nánosů a inkrustů byla popsána v kapitole 3.3.1.  

 

Graf 15: Koncentrace draslíku a chlóru v popelovinách (mg/kg) 

Draslík je nejdůležitějším prvkem z alkalických kovů pro svou klíčovou roli při tvorbě 

nánosů a inkrustů (Khan A.A. et al. 2009). Nejvyšší koncentrace draslíku byla 

naměřena u vzorku č. 12 (BRO + dřevní štěpka + odpad z údržby městské zeleně + 

odpady z pivovaru) a 13 (domácí kompost). Vzorek č. 12 obsahoval 35,7 g/kg draslíku  

a vzorek č. 13 obsahoval 35,3 g/kg draslíku. Nízká koncentrace draslíku byla naměřena 

u vzorku č. 5 (energokompost) a to 4,87 g/kg.  

Mobilitu draslíku ovlivňuje chlór (Werkelin J. et al. 2010). Nejvyšší koncentrace chlóru 

byla naměřena u domácího kompostu (vzorek č. 13). Vysoká koncentrace 541,29 mg/kg 

chlóru je zřejmě způsobena slámou, která je hlavní vstupní surovina kompostu.  

Dle Khan A.A. et al. (2009) nejvyšší obsahy chlóru se vyskytují ve slámě. Nejnižší 

koncentrace chlóru byla naměřena u vzorku č. 5 (energokompost) a to 8480 mg/kg 

draslíku. Nízká koncentrace 1420 mg/kg byla také naměřena u vzorku č. 4, jedná se  

o vyzrálý kompost, 5-7 let starý, s přídavkem kalu z ČOV. Nízkou koncentraci chlóru 

zřejmě způsobuje přídavek kalu z ČOV. Tato domněnka však není literárně podložena. 

Pro výpočet indexů spékavosti byly analyzovány vzorky kompostů metodou RTG-

fluorescence v laboratořích ZUOVA (protokol číslo 60717/2011). Protokoly jsou 

k dispozici u autora. Výsledky prvkové chemické analýzy byly přepočteny na oxidy 

a jsou uvedeny v tabulce 27 společně s výpočtem alkalického indexu AI (Vamvuka D. 

and Kakaras E. 2011). Metody výpočtu indexů spékavosti jsou uvedeny v kapitole 

3.3.1. Usazování a tvorba inkrustů může nastat v případě, že alkalický index se 
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pohybuje v rozmezí od 0,17 do 0,34 GJ/kg. Při hodnotách vyšších než 0,34 GJ/kg  

je jisté, že dojde k tvorbě usazenin a inkrustů (Darvell L.I. et al. 2010, Vamvuka D. and 

Kakaras E. 2011). Pouze vzorek energokompostu splňoval podmínku hodnoty 

alkalického indexu < 0,34 GJ/kg.   

Vamvuka D. and Kakaras E. (2011) uvádí další indexy pro posouzení tvorby usazenin  

a tvorby inkrustů:     

    S/A = 
    

     
  

Pro hodnoty < 0,31 % nebo > 3 % tendence usazování je nízká, zatímco pro hodnotu 

mezi 0,3 % a 3 % je tendence usazování vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).  

Po dosazení hodnot do indexu S/A je možné zhodnotit tendenci usazování 

technologických kompostů následovně. Tendence usazování byla nízká u všech vzorků 

kompostů, kromě vzorku č. 2, 3 a 4, u kterých tendence usazování byla vysoká. 

Hodnota S/A je v rozmezí 2,09 – 2,39 %. Po dosazení naměřených hodnot do indexu 

I/C tendence usazování byla vysoká u vzorku č. 9 (0,003 %) a u ostatních vzorků 

technologických kompostů byla tendence usazování nízká. 

Xiao R. et al. (2011) ve své studii definuje index usazování Hw. Z Hw indexů lze 

předpokládat, k usazování dochází jesliže Fe2O3/(CaO + MgO) > 1 %.  Masiá T. et al. 

(2007) používá poměr bazických a kyselých oxidů společně s oxidem sodným  

a draselným k definování indexu pro tvorbu inkrustů:  

    Fu = (B/A)*(Na2O+K2O).  

Pokud je hodnota Fu menší než < 0,6 pak existuje pouze nízká pravděpodobnost,  

u hodnot v rozmezí 0,6 – 40 je pravděpodobnost vysoká a při hodnotě nad 40  

je pravděpodobnost extrémně vysoká.   

 Vypočtené výsledky struskovacích indexů a alkalického indexu indikují, že pouze 

v jediném případě vzorek č. 5 „Energokompost“ firma Nehlsen Třinec nebude 

problematický během spalovacích procesů.  
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Tabulka 27: Chemická analýza kompostů (%), výhřevnost kJ/kg v sušině 

Ukazatel 

 

 

Vzorek  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Al2O3 4,99 14,13 16,32 17,64 0,38 5,48 2,97 7,74 2,18 2,03 2,20 9,48 5,33 

CaO 11,61 4,52 4,84 3,46 0,91 5,44 3,51 5,97 8,14 4,76 4,02 3,33 2,38 

Fe2O3 7,55 6,43 7,98 8,38 1,32 5,00 5,49 6,60 0,03 2,84 3,06 4,03 2,82 

K2O 4,25 5,57 5,11 3,72 1,17 7,94 6,29 7,68 3,48 1,62 2,60 8,57 8,47 

MgO 0,93 0,99 1,12 1,10 <0,83 1,06 <0,83 0,89 <0,83 <0,83 <0,83 1,04 <0,83 

MnO 0,18 0,10 0,12 0,12 0,02 0,13 0,11 0,16 0,05 0,02 0,07 0,07 0,06 

Na2O 1,24 0,97 0,89 1,12 1,37 1,21 0,98 1,16 1,35 1,27 1,14 1,56 1,33 

P2O5 6,92 5,77 5,77 6,37 0,23 3,51 2,44 3,43 3,21 0,43 1,49 4,04 3,40 

SiO2 17,82 33,78 38,91 36,99 2,24 27,15 13,47 31,00 7,33 8,53 9,75 39,77 26,94 

TiO2 0,25 0,53 0,63 0,67 0,02 0,26 0,20 0,36 0,13 0,22 0,15 0,37 0,28 

Popel 44,13 56,82 64,15 65,14 13,21 40,45 31,6 61,63 24,54 46,76 29,29 56,6 46,2 

Výhřevnost 9571 8407 5706 5863 17044 12092 12448 7047 12725 12979 13025 8437 10204 

Fu 7,32 4,42 3,91 3,11 5,77 7,31 8,82 6,83 8,05 3,58 4,30 5,73 6,38 

Xiao 0,60 1,17 1,34 1,84 0,76 0,77 1,26 0,96 0 0,51 0,63 0,92 0,88 

RB/A 1,33 0,68 0,65 0,64 2,27 0,80 1,21 0,77 1,67 1,24 1,15 0,57 0,65 

AI 2,53 4,42 6,75 5,38 0,20 3,06 1,85 2,73 0,93 1,04 0,84 6,80 4,44 

S/A 3,57 2,39 2,38 2,10 5,89 4,95 4,54 4,01 3,36 4,20 4,43 4,20 5,05 

Vysvětlivky: Xiao R. et al. (2011), Fouling index Fu - Masiá (2007). Zeleně hodnoty vyhovující. Oranžová – vysoká 

pravděpodobnost tvorby inkrustů podle Tortosa Masiá. Červeně vysoká pravděpodobnost tvorby usazenin a inkrustů. 
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5.6.1.  Vliv chemického složení popelovin na tavitelnost  

Dřevěná paliva obsahují v popelovině značné množství alkalických kovů, které jsou 

obvyklou příčinou zanášení teplosměnných ploch, a tyto alkalické kovy se snadno 

uvolňují ve zplyňovací fázi spalování. U paliv z biomasy mají tyto složky podobu solí 

nebo jsou vázány v organické hmotě, ale například u rašeliny jsou anorganické složky  

z větší části vázány v silikátech, které jsou při zvýšených teplotách stabilnější. Složení 

popela (alkalické kovy, fosfor, chlór, křemík a vápník) a chemické koncentrace 

jednotlivých složek pak ovlivňují jeho tavitelnost. 

Některé druhy biomasy mají nízký bod měknutí popelovin (800 °C až 900 °C), je proto 

nebezpečí nalepování a spékání popelovin na roštu či keramických tělesech ve spalovací 

komoře. Tuto vlastnost způsobuje velký podíl sloučenin alkalických kovů. Tání popela 

probíhá v širokém intervalu teplot (200 °C i více). Tento interval je charakterizován 

teplotami měknutí, tání a tečení. Tyto teploty jsou důležité pro provoz topenišť, jelikož 

podle nich je možné určit, jak vysoké mohou být spalovací teploty v ohništi, aby 

nevznikly poruchy ve funkci spalovacího zařízení. Tyto poruchy mohou být způsobeny 

např. roztavením popela na roštu a zalitím mezer v roštu struskou, nalepováním 

měkkých popelových částic na stěny ohniště a tvořením nánosů. 

 Tavitelnost popela - teplota měknutí = Teplota měknutí TA (°C) je dolní mez 

intervalu tavitelnosti popela. 

 Tavitelnost popela - teplota tání = Teplota tání TB (°C) se může nacházet kdekoliv  

v rozmezí intervalu tavitelnosti popela. Teplota tání je závislá na složení popela  

a na okolní atmosféře ve spalovacím prostoru. 

 Tavitelnost popela - teplota tečení = Teplota tečení TC (°C) je horní mez intervalu 

tavitelnosti popela. 

Stanovení probíhalo v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, podle ČSN 

ISO 540. Vzorky popele technologických kompostů byly rozetřeny v achátové misce. 

Rozměr zrn byl pod 0,075 mm. Popel byl ovlhčen destilovanou vodou. Forma byla 

nejprve potřena tenkou vrstvou vazelíny. Poté byla forma rovnoměrně a úplně naplněna 

připravenou pastou z popela tak, aby hrany a vrchol tělíska byly ostré. Po vyjmutí bylo 

zkušební tělísko připevněno (tenkou vrstvou pasty) na tělísko. Naplnění formy  

a zkušební tělísko můžeme sledovat na obrázku 6.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_24
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_25
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_26
http://cs.wikipedia.org/wiki/Struska
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_24-26
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_24-26
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/expertni-systemy/jake-ma-organicky-material-ktery-chci-vyuzit-ke-hnojeni-vlastnosti#VLAST_24-26
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Obrázek 6: Příprava zkušebního tělíska 

Tělisko bylo vloženo do pece Carbolite a byly sledovány charakteristické teploty: 

teplota deformace (DT), teplota kulovitého tvaru (ST), teplota polokulovitého tvaru 

(HT) a teplota tečení (FT). Výsledky měření tavitelnosti popela dle ČSN ISO 540  

pro technologické komposty jsou uvedeny v tabulce 28. 

 
Obrázek 7: Pec Carbolite 

Teplota tání popelovin u technologických kompostů probíhal v teplotním intervalu  

od 1190 do 1431 ºC. Nejnižší teplota tání popelovin (1190 ºC) byla naměřena u vzorku 

č. 10. Nejvyšší teplota tání popelovin (1431 °C) byla naměřena u vzorku č. 12.  

Všechny ze sledovaných vzorků vykazují bod měknutí popelovin při teplotě  

nad 1180 
o
C, což odpovídá teplotám, které byly určeny pro smrkové dřevo. Pro určení 

vztahu mezi alkalickým indexem AI, případně jinými indexy pro posouzení tvorby 

usazenin a inkrustů byla využita lineární regresní analýza.  
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Tabulka 28: Teploty tavitelnosti popele technologických kompostů 

 

Číslo 

vzorku 

DT ST HT FT  

Atmosféra deformace 

[°C] 

měknutí 

[°C] 

tání 

[°C] 

tečení 

[°C] 

1 1063 1187 1211 1314 ox 

2 1056 1256 1324 1383 ox 

3 1038 1254 1312 1338 ox 

4 1104 1286 1332 1420 ox 

5 1035 1225 1257 1263 ox 

6 1087 1225 1301 1346 ox 

7 1008 1225 1254 1266 ox 

8 1029 1226 1237 1351 ox 

9 1096 1192 1204 1210 ox 

10 1074 1182 1190 1204 ox 

11 1084 1189 1259 1301 ox 

12 1031 1321 1431 1457 ox 

13 1033 1322 1365 1380 ox 

Z grafu 16 a 17 je zřejmá statisticky významná závislost mezi alkalickým indexem  

a bodem tání popelovin (r = 0,80) a poněkud méně významná závislost mezi RB/A  

a bodem tání popelovin (r = 0,73).  U ostatních indexů uvedených v tabulce 27 nebyly 

zjištěny statisticky významné koeficienty korelace. Podobně nebyla zjištěna statisticky 

významná korelace mezi množstvím popelovin v kompostu a bodem tání popelovin, 

kdy r = 0,43.  Z uvedených výsledků je zřejmé, že by se měl pro matrici „kompost“  

k posuzování tvorby inkrustů používat alkalický index.  

 
Graf 16: Závislost mezi alkalickým indexem a bodem tání popelovin 
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Graf 17: Závislost mezi RB/A a bodem tání popelovin 
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6. Energetické parametry laboratorně připravených 

kompostů z travin 

Produkce travní hmoty na zemědělské půdě a ploch zeleně obecních a městských 

aglomerací představuje těžce řešitelný biologický odpad. Ekosystém trávníků zaujímá 

v ČR přes 20 % výměry zemědělské půdy. Je to zhruba 970000 ha (Kollárová M.  

a Plíva P. 2008). Vhodným využitím travního bioodpadu se jeví jeho kompostování,  

a tím i možné uplatnění produkovaných kompostů v energetice (Andert D. a kol. 2007). 

 6.1 Odběr vzorků travin 

Vzorky travin byly odebrány v období květen až září 2011 ve výzkumné stanici 

travinářské firmy OSEVA PRO s.r.o. Zubří. Vzorky travin jsem odebrala společně 

s Ing. Ondrou Zajoncem. Byly odebrány do papírových pytlů o celkové hmotnosti cca 

30 kg. Byly odebrány vzorky devíti druhů trav: sveřep horský Tacit, hybrid Perun, 

hybrid Bečva, ovsík vyvýšený rožnovský, hybrid Lofa, jetelotravní směs, kostřava 

rákosovitá Kora, psineček velký rožnovský, lesknice rákosovitá Chrastava. Vzorky 

travin byly dodány do laboratoře Institutu geologického inženýrství k dalšímu 

zpracování. V rámci této doktorské práce využívám pro charakteristiku energetických 

parametrů výsledky analýz z trav odebraných v měsíci květnu a kompostů vyrobených 

z trav odebraných v měsíci květnu.  

6.2 Výnos zelené hmoty 

Luční směsi i jednotlivé travní druhy reagují v průběhu sklizňového roku rozdílně 

z hlediska výnosu sušiny a optimálního termínu sklizně biomasy pro energetické využití 

(Andert D. a kol. 2007). Optimální termín sklizně trav pro energetické účely může  

být charakterizován jako termín, kdy travní druh dosáhne nejvyššího výnosu sušiny  

při sklizni celých rostlin. Výzkum Frydrycha J. (2007) ukazuje skutečnost, že luční 

směsi lze pro energetické účely sklízet v měsíci červnu a červenci. V pozdním letním  

a podzimním období se jejich výnos snižuje zejména opadem listů a u některých trav  

i polehnutím (luční směsi, ovsík vyvýšený).  

Kostřavu rákosovitou Koru lze doporučit pro sklizeň do jednoho měsíce po termínu 

sklizně na semeno, kdy dochází k nárůstu obsahu sušiny v zelené hmotě a maximalizaci 

výnosu sušiny. U ovsíku vyvýšeného rožnovského dochází při sklizni měsíc  

po sklizňové zralosti semene ke snížení výnosového potenciálu sušiny a lze doporučit 

jeho sklizeň na biomasu celých rostlin v době sklizně semene. U lesknice rákosovité lze 

doporučit jejich sklizeň do dvou měsíců po sklizňové zralosti na semeno v měsíci září. 

U psinečku velikého rožnovského lze doporučit sklizeň na biomasu v době sklizňové 

zralosti semene a do jednoho měsíce po sklizňové zralosti, kdy dochází  

k nevýznamnému snížení výnosu sušiny (Frydrych J. 2007, Andert D. a kol. 2007). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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Graf 18: Změna objemu vstupních surovin před kompostováním a po kompostování (%) 

6.4 Změna energetických parametrů 

Mezi základní energetické parametry stanovené pro traviny patří obsah vlhkosti, 

zastoupení majoritních prvků (C, H, N), obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, 

spalné teplo. Energetické parametry pro vstupní suroviny, jako jsou jednotlivé druhy 

travin, piliny a zahradní substrát jsou uvedeny v tabulce (tabulka 29). Dále energetické 

parametry vstupní suroviny – směsi pro výrobu kompostů (tráva + piliny + zahradní 

substrát = 1:1:0,1), jsou uvedeny v tabulce 30.  Zahradní substrát byl pro své mikrobiální 

oživení přidáván jako „startovací medium“ pro kompostovací proces. Energetické 

parametry vstupní suroviny byly vypočteny z hodnot v tabulce 29 a z navážky 

jednotlivých surovin pomocí směšovací rovnice. Výsledky jsou zaměřené na změnu 

energetických parametrů během procesu kompostování (tabulka 31) Všechny parametry 

byly stanoveny podle norem uvedených v tabulce 12. 

Tabulka 29:Energetické parametry travin, pilin a zahradního substrátu 

 

Surovina 

Veličina 

N 

[%] 

C 

[%] 

Spalné 

teplo 

[kJ/kg] 

Prchavá 

hořlavina 

[%] 

Popeloviny 

[%] 

Fixní 

uhlík 

[%] 

sveřep horský Tacit 1,39 44,83 16656 81,85 6,38 11,77 

hybrid Perun 1,29 43,37 16057 80,69 6,27 13,04 

hybrid Bečva 1,37 44,01 16374 80,13 6,36 13,51 

ovsík vyvýšený rožnovský 1,56 47,16 16581 80,45 6,63 12,92 

hybrid  Lofa 1,68 46,40 16214 81,23 6,54 12,23 

jetelotrávní směs (Lotr) 2,89 45,82 16279 77,19 11,84 10,97 

kostřava rákosovitá Kora 1,19 44,36 16393 81,88 6,33 11,79 

psineček velký rožnovský 1,55 45,51 15723 83,51 6,26 10,23 

lesknice rákosovitá 

Chrastava 

1,96 41,39 16350 82,33 7,05 10,62 

piliny 0,16 50,11 18617 84,70 1,36 12,88 

zahradní substrát 0,97 30,59 11457 - 37,65 6,27 
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Tabulka 30: Energetické parametry vstupní suroviny pro kompostování (traviny + substrát + piliny)  

Vstupní surovina 

 

Veličina 

Vlhkost 

[%] 
N 

[%] 
C 

[%] 
H 

[%] 
Spalné teplo 

[kJ/kg] 
Prchavá hořlavina 

[%] 
Popeloviny 

[%] 
Fixní uhlík 

[%] 
C:N 

[%] 

sveřep horský Tacit 36,71 0,75 48,29 6,93 17206 87,37 6,34 11,88 63,98 

hybrid Perun 38,12 0,68 47,79 6,81 16999 87,91 6,30 11,41 70,21 

hybrid Bečva 39,55 0,77 47,89 6,58 17068 87,43 6,33 11,80 62,54 

ovsík vyvýšený rožnovský 37,45 0,84 49,32 6,64 17573 86,77 6,45 12,39 59,05 

hybrid  Lofa 41,79 0,95 48,94 6,5 17254 86,95 6,42 12,10 51,61 

jetelotrávní směs 39,23 1,18 48,88 6,36 17166 87,19 5,56 11,63 41,42 

kostřava rákosovitá Kora 36,58 0,65 48,18 6,35 17128 87,45 6,32 11,90 74,55 

psineček velký rožnovský 32,91 0,92 48,80 6,3 17205 86,98 6,30 12,10 53,04 

lesknice rákosovitá Chrastava 33,73 0,97 47,27 6,65 16854 87,54 6,58 11,49 48,73 

Tabulka 31: Energetické parametry vyzrálých kompostů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompost 

 

Veličina 

Vlhkost 

[%] 
N 

[%] 
C 

[%] 
H 

[%] 
Spalné teplo 

[kJ/kg] 
Prchavá hořlavina 

[%] 
Popeloviny 

[%] 
Fixní uhlík 

[%] 
C:N 

[%] 

sveřep horský Tacit 5,87 0,52 38,43 6,33 14211 73,10 11,42 15,48 73,61 

hybrid Perun 6,12 0,74 37,61 5,91 15289 73,29 10,52 16,19 50,82 

hybrid Bečva 5,50 0,59 39,09 5,91 15107 75,73 7,95 16,32 66,48 

ovsík vyvýšený rožnovský 5,66 0,97 38,63 5,85 15532 72,30 12,72 14,98 39,91 

hybrid  Lofa 5,68 0,70 39,81 5,94 15209 74,26 8,94 16,80 56,80 

jetelotrávní směs 6,29 0,45 38,90 6,36 14608 76,02 7,6 16,38 85,87 

kostřava rákosovitá Kora 4,38 0,50 37,61 6,36 14299 74,17 10,3 15,53 75,07 

psineček velký rožnovský 4,54 0,82 38,60 5,95 14454 74,88 9,83 15,29 47,19 

lesknice rákosovitá Chrastava 5,23 0,83 34,52 5,14 13685 71,98 13,3 14,72 41,69 
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6.4.1. Vlhkost 

Vlhkost vstupních surovin do procesu kompostování byla relativně nízká, pohybovala se 

v rozmezí 32,91 – 41,79 %. Po zkompostování vzorků trav v kompostéru NatureMill  

a následném dozrání na volné ploše dosahovala vlhkost hodnoty v rozmezí 4,38 – 6,29 %.  

6.4.2. Změna zastoupení majoritních prvků 

Majoritní prvky uhlík, vodík a dusík byly analyzovány na elementárním analyzátoru 

EuroVector. Koncentrace vodíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu  

se pohybovala v rozmezí 6,3 – 6,93 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků  

se koncentrace vodíku pohybovala v rozmezí 5,14 – 6,33 %. Dle ČSN EN 14961-1 

typický obsah vodíku v sušině trav by měl být 5,9 %. Koncentrace 5,9 % vodíku byla 

naměřena u vzorků kompostů těchto druhů trav: hybrid Perun (5,91 %), hybrid Bečva 

(5,91 %), hybrid Lofa (5,94 %), psineček velký rožnovský (5,95 %). Srovnání 

koncentrace vodíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu je možné 

sledovat v grafu 19.  

 

Graf 19: Srovnání koncentrace vodíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu (%) 

Srovnání koncentrace uhlíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu  

je možné sledovat v grafu 20.  
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Graf 20: Srovnání koncentrace uhlíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu (%) 

Koncentrace uhlíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu se pohybovala 

v rozmezí 47,27 – 49,32 %. Dle ČSN EN 14961-1 typický obsah uhlíku v sušině trav by 

měl být 46 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků trav se koncentrace uhlíku 

pohybovala v rozmezí 34,52 – 39,81 %. Během procesu kompostování dochází 

k poklesu obsahu uhlíku. Nejmenší úbytek uhlíku byl zjištěn u vzorků kompostů 

připraveného z hybridu Bečva (úbytek o 18,37%) a hybridu Lofa (úbytek o 18,65 %). 

Největší pokles uhlíku (úbytek o 26,97 %) byl stanoven u vzorku kompostu lesknice 

rákosovité Chrastavy. Úbytek uhlíku během kompostování lze sledovat v grafu 21. 

 
Graf 21: Úbytek uhlíku během kompostování (%) 

Koncentrace dusíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu se pohybovala 

v rozmezí 0,65 – 1,18 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků travin došlo ke snížení 

koncentrace dusíku na 0,50 – 0,97 %. Srovnání koncentrace dusíku ve vstupní surovině  

pro výrobu kompostu a v kompostu je možné sledovat v grafu 22. Typický obsah dusíku  

v sušině trav je 1,3 % dle ČSN EN 14961-1. Relativně nízká koncentrace dusíku  

ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu a ve vyrobených kompostech mohou mít 
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pozitivní vliv z hlediska emisí oxidů dusíků při spalování. Pouze u hybridu Perun  

a ovsíku vyvýšeného rožnovského nedošlo k poklesu obsahu dusíku v procesu 

kompostování. 

 
Graf 22: Srovnání koncentrace dusíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu (%) 

 

 
Graf 23: Obsah C/N v sušině (%) 

Z grafu 23 je zřejmé, že žádný kompost vyrobený z trav nesplňuje podmínku 20 < C/N 

< 30 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.  Původní směsi pro kompostování byly připraveny 

s cílem dosáhnout optimální poměr C/N v rozmezí mezi 20 – 30. Z výsledků v grafu 21, 

ale vyplývá, že úbytek uhlíku během kompostování v kompostérech NatureMill není tak 

výrazný, jak při otevřeném kompostování. V případě kompostování trav v systému 

NatureMill byl průměrný úbytek uhlíku v travách 21,18 %. V literatuře se uvádí úbytek 

uhlíku během kompostování v rozmezí 20 - 60 % (Iannotti et al., 1994, Francou et al., 

2005, Rekha P., et al. 2005, Raclavská et al. 2011), průměrně 30 %.  Úbytek uhlíku 

během kompostování trav je tedy významně nižší.  Vzhledem k tomu, že paralelně 

neproběhlo kompostování v otevřeném systému, nelze v současné době posoudit,  

jestli nižší úbytek uhlíku během kompostování ovlivňuje složení surovin do kompostu 
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nebo technika kompostovacího procesu. V tomto okamžiku se spíše přikláním k názoru, 

že je to dáno použitím kompostéru, protože trávy odebrané v měsíci květnu na začátku 

vegetačního období, které byly kompostovány, měly nízký obsah ligninu (do 16 %)  

a byly snadno kompostovatelné. Pro ověření této hypotézy je potřeba provést opakování 

experimentu v kompostéru a ve volném prostředí.  

6.4.3. Změna obsahu popelovin 

 
Graf 24: Porovnání obsahu popelovin vstupní suroviny a kompostu (%) 

Z grafu 24 je zřejmé, že při procesu kompostování dochází ke zvýšení obsahu popelovin  

u všech vzorků travin. Obsah popelovin ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu 

se pohyboval v rozmezí 6,30 – 6,58 %. Obsah popelovin ve vyrobených kompostech se 

pohyboval v rozmezí 7,6 – 13,3 %. Nejvyšší obsah popelovin vykazovala lesknice 

rákosovitá Chrastava (13,3 %) a ovsík vyvýšený rožnovský (12,72 %). Podmínka 

obsahu popelovin srovnatelná s obsahem popelovin v hnědém uhlí (do 30 %) byla 

splněna. Nejnižší obsah popelovin byl naměřen u jetelotravní směsi (7,6 %) a hybridu 

Bečva (7,95 %). Přirozený obsah popelovin v travách je obecně nízký, jeho obsah 

vzrůstá s délkou vegetačního období, ale hlavně závisí na způsobu sklizně a skladování 

travin (Landström S. et al. 1996). Finell M. and Nilsson C. (2005) uvádí, že obsah 

popelovin ve stonku trav je primárně ovlivněn půdním typem.  

6.4.4. Změny spalného tepla 

Hodnoty spalného tepla ve vstupních surovinách pro kompostování se pohybovaly 

v rozmezí 16,854 – 17,573 MJ/kg, průměrná hodnota celého souboru je 17,160 MJ/kg 

(graf 25). Typická hodnota spalného tepla pro trávu je 18 MJ/kg podle ČSN EN 14961. 

Ve výsledných kompostech z trav došlo ke snížení spalného tepla na hodnoty v rozmezí 

13685 – 15532 kJ/kg. Průměrná hodnota spalného tepla v kompostech z trav dosahovala 

hodnoty 14710 kJ/kg. Během procesu kompostování se v průměru ztratilo 2450 kJ/kg.  
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Tyto výsledky jsou v poměrně dobré shodě s hodnotami, které publikovala (Raclavská 

H. et al 2011, Klejment E. et al. 2008), kteří uvádí ztrátu okolo 3000 kJ/kg, ale při vyšší 

ztrátě uhlíku.  

 
Graf 25: Porovnání spalného tepla vstupní suroviny a kompostu (kJ/kg) 

Hodnota úbytku spalného tepla může být ovlivněna konverzí organické hmoty během 

kompostovacího procesu – úbytek prchavé hořlaviny a nárůst fixního uhlíku, nebo 

intenzivní humifikací za vzniku huminových látek.  

Statisticky významná závislost spalného tepla na fixním uhlíku je dokumentována 

v grafu 26, kde hodnota koeficientu korelace (r = 0,89) je vyšší než kritický koeficient 

korelace na hladině významnosti 0,005 (r = 0,77).  V případě trav je koncentrace fixního 

uhlíku ovlivňována hlavně celulózou (r = 0,83), nepotvrdila se publikovaná závislost 

mezi obsahem ligninu a fixním uhlíkem, kdy se vzrůstající koncentrací ligninu vzrůstá i 

fixní uhlík. V případě těchto travin je závislost opačná. Také nebyla prokázána 

statisticky významná závislost mezi koncentrací ligninu a spalným teplem. 
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Graf 26:  Závislost mezi koncentrací fixního uhlíku a celulózy v kompostech, mezi koncentrací 

fixního uhlíku a spalným teplem a koncentrací fixního uhlíku a ligninu 

Největší úbytek spalného tepla nastal u lesknice rákosovité Chrastavy (18,8 %)  

a sveřepu horského Tacitu (17,41 %). Úbytek spalného tepla je možné sledovat v grafu 27. 

 
Graf 27: Úbytek spalného tepla během kompostování (%) 

6.4.5. Změny prchavé hořlaviny a fixního uhlíku 

Vyšší koncentrace prchavé hořlaviny byla naměřena u vstupních surovin  

pro kompostování (86,95 – 87,91 %). U vyzrálých kompostů se koncentrace prchavé 

hořlaviny pohybovala v rozmezí 71,98 – 76,02 %.  
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Graf 28: Koncentrace prchavé hořlaviny ve vstupní surovině a kompostu (%) 

Koncentrace fixního uhlíku u vstupních surovin se pohybovala v rozmezí 11,41 – 12,39 

%. Při kompostování došlo ke snížení koncentrace prchavé hořlaviny o 14,72 – 16,80 %.  

 

 
Graf 29: Koncentrace fixního uhlíku ve vstupní surovině a kompostu (%) 

Tento pozitivní nárůst fixního uhlíku významně ovlivňuje výhřevnost. Nárůst fixního 

uhlíku je možné sledovat v následujícím grafu. Nejvyšší nárůst fixního uhlíku 

vykazovala jetelotravní směs a hybridy Perun, Bečva a Lofa. Nárůst fixního uhlíku 

pravděpodobně souvisí s průběhem humifikace kompostů.  
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Graf 30: Nárůst fixního uhlíku během kompostování (%) 

6.5 Vodorozpustné alkálie 

Dle Frydrycha J. (2007) je optimální termín sklizně trav pro energetické účely 

z hlediska výnosu sušiny v měsíci červnu a červenci. Důležitým faktorem pro určení 

optimální doby sklizně travin je znalost chování vodorozpustných alkálií (Reed T.B. 

and Gaur S. 2009). Následující tabulka ukazuje koncentraci vodorozpustných alkálií 

v travinách (květnová sklizeň) a vyrobeném kompostu. Analýza obsahu alkálií byly 

provedeny podle metodiky ČSN EN 15105 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, 

sodíku a draslíku rozpustných ve vodě. 

Tabulka 32: Vodorozpustné alkálie 

 

Druh trávy 

Traviny Kompost 

draslík 

[g/kg] 

sodík 

[mg/kg] 

chlór 

[g/kg] 

draslík 

[g/kg] 

sodík 

[mg/kg] 

chlór 

[g/kg] 

sveřep horský Tacit 19,85 62,6 4,28 3,93 1,71 4,09 

hybrid Perun 19,83 49,7 4,15 7,86 3,62 3,35 

hybrid Bečva 19,05 38,8 4,74 2,87 1,04 4,62 

ovsík vyvýšený rožnovský 22,84 28,7 3,48 7,41 1,09 3,16 

hybrid Lofa 20,64 50,4 4,45 6,70 1,05 3,42 

jetelotravní směs 29,18 279,0 4,82 3,60 4,15 3,82 

kostřava rákosovitá Kora 20,28 37,8 4,38 4,71 0,76 4,09 

psineček velký rožnovský 21,42 114,0 3,71 7,66 0,94 3,62 

lesklice rákosovitá Chrastava 22,77 145,8 4,55 7,76 1,53 4,16 

Z následujícího grafu je vidět, že nejvyšší koncentrace vodorozpustného draslíku 

v travinách je u jetelotravní směsi (29,18 g/kg), u ostatních druhů trav se koncentrace 

vodorozpustného draslíku pohybuje v rozmezí 19,05 – 22,84 g/kg. Po zkompostování 

trav došlo k úbytku vodorozpustného draslíku (graf 33). Koncentrace vodorozpustného 

draslíku ve vyzrálých kompostech se pohybovala v rozmezí 2,87 – 7,86 g/kg. 
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Graf 31: Koncentrace vodorozpustného draslíku v travinách a kompostech (g/kg) 

Koncentrace vodorozpustného chlóru u travin se pohybovala v rozmezí 3,48 – 4,82 

g/kg. Po zkompostování trav došlo k mírnému úbytku vodorozpustného chlóru.  

U vyzrálých kompostů se koncentrace vodorozpustného chlóru pohybovala v rozmezí 

3,16 – 4,62 g/kg. Úbytek vodorozpustného chlóru a draslíku je možné sledovat v grafu 

33. Úbytek alkálií může ovlivnit hodnotu alkalického indexu pro posouzení rizikovosti 

materiálu z hlediska struskování a tvorby usazenin.  

 

Graf 32: Koncentrace vodorozpustného chlóru v travinách a kompostech (g/kg) 
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Graf 35: Úbytek vodorozpustného draslíku během vegetačního období (%) 

Nejvyšší ztráty vodorozpustného draslíku vykazoval psineček velký rožnovský  

(64,1 %), nejnižší ztráty vodorozpustného draslíku vykazovala kostřava rákosovitá Kora 

(36,0 %). Z uvedených výsledků je zřejmé, že z hlediska vylepšení energetických 

parametrů pro spalování trav lze doporučit pozdní sklizeň. Z testovaných druhů  

je nejméně vhodná jetelovitá směs, která má nejvyšší obsah vodorozpustného draslíku 

během celého vegetačního období. Tento poznatek je v rozporu s názory Frydrycha J. 

(2007), který z hlediska výnosu sušiny doporučuje sklízet luční směsi pro energetické 

účely v měsíci červnu a červenci. 

6.6 Tavitelnost popelovin  

Pro výpočet indexů spékavosti byly analyzovány vzorky kompostů metodou RTG-

fluorescence v laboratořích ZUOVA (protokol číslo: 60747/2011). Protokoly  

jsou k dispozici u autora. Výsledky prvkové chemické analýzy jsou uvedeny v tabulce 

35 a 36, v obou tabulkách jsou uvedeny výpočty alkalických indexů. 

6.6.1. Tavitelnost popelů z travin a kompostů 

Výsledky tavitelnosti popelů z travin a kompostů jsou uvedeny v tabulkách 33 a 34.  

Graf 37 znázorňuje bod tání popelů z trav a kompostů z trav. Bod tání popelů  

je ovlivňován přítomností alkálií, které jej snižují a prvky alkalických zemin (Ca, Mg), 

které jej zvyšují (Lindström E. et al. 2007). Vyloužení alkálií z trav také přispívá  

ke zvýšení teploty bodu tavení popelovin z 1070 ºC na 1400 °C (Miller S.F. and Miller 

B.G. 2007). Bod tání energetických travin se pohyboval v rozmezí od 1045 do 1295 °C. 

Na vyšší hodnotě bodu tání popela se podílela vyšší koncentrace fosforu v travách (graf 

36). Vzhledem k úbytku vyloužitelného draslíku během procesu kompostování (až 70 %) 

se předpokládalo, že bod tání popelů z kompostu bude vyšší než bod tání popele z trav.  
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Tabulka 33: Teploty tavitelnosti popele travin 

 

Číslo vzorku 

DT ST HT FT  

Atmosféra deformace 

[°C] 

měknutí 

[°C] 

tání 

[°C] 

tečení 

[°C] 

sveřep horský Tacit 990 1180 1210 1245 ox 

hybrid Perun 950 1105 1140 1165 ox 

hybrid Bečva 920 1010 1045 1105 ox 

ovsík vyvýšený rožnovský 950 1085 1160 1180 ox 

hybrid  Lofa 945 1090 1120 1150 ox 

jetelotrávní směs 815 1420 1485 1500 ox 

kostřava rákosovitá Kora 915 1080 1140 1170 ox 

psineček velký rožnovský 905 1095 1140 1210 ox 

lesknice rákosovitá Chrastava 890 1120 1150 1165 ox 

 

Tabulka 34: Teploty tavitelnosti popele kompostů z trav 

 

Číslo vzorku 

DT ST HT FT  

Atmosféra deformace 

[°C] 

měknutí 

[°C] 

tání 

[°C] 

tečení 

[°C] 

sveřep horský Tacit 1125 1175 1270 1200 ox 

hybrid Perun 960 1080 1190 1230 ox 

hybrid Bečva 1105 1160 1175 1210 ox 

ovsík vyvýšený rožnovský 1060 1185 1210 1280 ox 

hybrid  Lofa 1040 1070 1190 1260 ox 

jetelotrávní směs 970 985 995 1025 ox 

kostřava rákosovitá Kora 935 1230 1300 1325 ox 

psineček velký rožnovský 915 1170 1265 1295 ox 

lesknice rákosovitá Chrastava 1000 1200 1295 1315 ox 

 

 
Graf 36: Závislost mezi bodem tání popelovin a koncentrací P v popelu trav 
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Graf 37:  Srovnání bodu tání pro trávy a komposty (°C) 

 
Graf 38: Rozdíl mezi bodem tání popelu z kompostu a z trav (°C) 

Porovnáním teploty bodu tání popelů z kompostů a trav je zřejmé, že nárůst bodu tání 

popelovin se pohyboval od 60 do 160 °C. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u kostřavy 

rákosovité. Mezi nárůstem bodu tání popelů a snížením koncentrace K2O nebyla 

prokázána statisticky významná závislost (r = 0,478). Vyšší hodnoty bodu tání popela 

trav byly způsobeny tvorbou fází s obsahem vápníku (CaK2P2O7) (bod tání 1143 °C), 

MgKPO4 (bod tání 1520 ºC) a CaKPO4 (bod tání 1560 °C), které mají vyšší bod tání 

(Lindström et al. 2007). Tyto fáze byly identifikovány metodou RTG-difrakce  

i v popelu z trav a kompostů. Z uvedených výsledků vyplývá, že teploty bodu tání 

popelů nad 1200 °C by neměly způsobovat problémy s nalepováním popílků během 

spalovacího procesu. Tyto výsledky jsou v protikladu s informacemi, které uvádí Andert 

et al. (2007) o nižší teplotě tavení popele, a tím náchylnosti k napékání na rošt nebo 

vyzdívku kotle.    
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6.6.2. Alkalický index 

Výpočty prvkové chemické analýzy pro traviny stanovené metodou RTG-fluorescence 

byly přepočteny na oxidy a  jsou uvedeny v tabulce 35 spolu s výpočtem indexů. 

Metodika výpočtu indexů je uvedena v subkapitole 3.3.1.    

K hodnocení indexů tvorby inkoustů a usazenin pro trávy a komposty z trav jsem si 

vybrala pouze indexy, které zahrnují alkálie (alkalický index – AI a index Fu podle 

Masiá et al. 2007). Ostatní indexy budou mít pravděpodobně nízkou vypovídací 

hodnotu. V případě, že je hodnota alkalického indexu (AI) > 0,17 kg alkálií/GJ je tvorba 

usazenin pravděpodobná, nad 0,34 kg alkálií/GJ je jistá (Bridgeman T.C. et al. 2010).  

Hodnota indexu Rb/a (poměr oxidů zásaditého charakteru/oxidy kyselého charakteru)  

> 0,5 indikuje potenciál ke tvorbě inkrustů (Bridgeman T.C. et al. 2010). 

Tabulka 35: Chemická analýza travin (%)- květen, přepočteno na 100 % popelovin 

Ukazatel 

 

 

Vzorek traviny 

sveřep 

horský 

Tacit 

hybrid 

Perun 

hybrid 

Bečva 

ovsík 

vyvýšený 

rožnovský 

hybrid 

Lofa 

jetelotrávní 

směs 

kostřava 

rákosovitá 

Kora 

psineček 

velký 

rožnovský 

lesknice 

rákosovitá 

Chrastava 

Al2O3 1,60 1,72 0,47 0,35 2,10 1,29 0,82 1,26 2,68 

CaO 4,35 4,83 4,53 2,41 4,54 13,94 3,85 4,47 4,19 

Fe2O3 0,48 0,37 0,46 0,29 0,49 0,40 0,51 0,41 0,52 

K2O 50,05 47,34 45,71 53,12 47,34 56,91 51,49 54,02 54,18 

MgO PM 1,72 1,49 0,90 1,48 1,58 1,55 1,59 1,53 

Na2O 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,12 0,03 0,05 0,09 

P2O5 22,38 19,42 16,98 20,90 20,11 9,59 18,49 15,64 17,26 

SiO2 21,02 22,62 26,79 22,46 23,58 9,37 23,58 24,39 19,89 

TiO2 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 

popel 6,34 6,30 6,33 6,45 6,42 5,56 6,32 6,30 6,58 

Fu 124,86 108,73 88,222 132,86 103,01 394,75 122,66 130,05 151,43 

AI 1,92 1,77 1,77 2,09 1,86 3,69 1,91 2,02 2,20 
Legenda: Fouling index Fu - Masiá (2007). Zeleně hodnoty vyhovující. Oranžová – vysoká pravděpodobnost tvorby 

inkrustů podle Tortosa Masiá. PM – pod mezí detekce 

Masiá T. et al. (2007) používá index pro tvorbu inkrustů následovně:  

Fu = (B/A)*(Na2O+K2O). Pokud je hodnota Fu menší než < 0,6 pak existuje pouze nízká 

pravděpodobnost tvorby inkrustů, u hodnot v rozmezí 0,6 – 40 je pravděpodobnost 

tvorby inkrustů vysoká a při hodnotě nad 40 je pravděpodobnost tvorby inkrustů 
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extrémně vysoká. Hodnoty Fu se pohybovaly v rozmezí 88,22 – 394,75 %, 

pravděpodobnost tvorby inkrustů je extrémně vysoká.  

Z obou grafů (alkalický index i Rb/a) jednoznačně vyplývá, že trávy i komposty z trav 

mají tendenci ke struskování a vzniku inkrustů.  

 

 
Graf 39: Porovnání indexů Rb/a pro trávy a komposty z trav (%) 

 
Graf 40: Porovnání alkalického indexu pro trávy a komposty z trav (kg alkálií/GJ) 
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Tabulka 36: Chemická analýza popele kompostů (%) – květen 

Ukazatel 

 

 

Vzorek kompostu 

sveřep 

horský 

Tacit 

hybrid 

Perun 

hybrid 

Bečva 

ovsík 

vyvýšený 

rožnovský 

hybrid 

Lofa 

jetelotrávní 

směs 

kostřava 

rákosovitá 

Kora 

psineček 

velký 

rožnovský 

lesknice 

rákosovitá 

Chrastava 

Al2O3 0,71 0,21 0,00 0,39 0,32 PM PM PM PM 

CaO 1,03 0,65 0,63 0,96 0,82 0,66 0,63 0,64 0,85 

Fe2O3 0,35 0,32 0,31 0,51 0,38 0,27 0,28 0,17 0,27 

K2O 2,32 3,51 1,51 4,10 2,96 1,72 2,16 3,37 3,64 

MgO PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

P2O5 2,003 0,89 0,39 1,28 0,73 0,72 0,60 1,52 2,07 

SiO2 4,58 4,45 4,17 6,53 4,51 5,05 6,77 4,51 5,52 

TiO2 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

popel 11,42 10,52 7,95 12,72 8,94 7,6 10,3 9,83 13,3 

Fu 8,34 9,98 6,46 8,00 12,13 4,97 4,65 6,03 6,61 

RB/A 0,71 0,94 0,77 0,77 1,01 0,63 0,60 0,92 0,87 

AI 1,47 1,66 1,27 1,88 1,62 0,97 1,36 1,88 2,19 
Legenda: PM – pod mezí detekce metody (RTG-fluorescence),  Fouling index Fu - Masiá (2007). Oranžová – vysoká 

pravděpodobnost tvorby inkoustů.  

Z výsledků vyplývá, že trávy a komposty z trav jsou zajímavým energetickým 

materiálem. Průměrná hodnota spalného tepla v kompostech z trav dosahovala hodnoty 

14710 kJ/kg.  Během procesu kompostování se v průměru ztratilo pouze 2450 kJ/kg.  

Za kritický z hlediska energetického využití lze považovat obsah alkálií v palivu. Bylo 

prokázáno, že u všech sledovaných travin došlo k poklesu koncentrace alkálií s délkou 

vegetačního období, dokonce až o 35 až 65%. Při kompostování také dochází k poklesu 

alkálií. Pro splnění hodnoty alkalického indexu je nutné snížit koncentraci K2O 

v kompostu ještě o 15 - 25 %.  Lze tedy reálně předpokládat, že trávy odebrané  

a kompostované v září budou tuto podmínku splňovat. 

Při výpočtu Rb/a se lze do optimálního rozsahu, kde nevznikají usazeniny zvýšením 

obsahu SiO2 a Al2O3 o cca 10 - 15 % (SiO2). Ke zvýšení SiO2 by mohlo dojít využitím 

bentonitu (surovina s obsahem montmorillonitu), který se v zahraničí používá.  

Z výsledků studia bodu tání popela kompostů vyplývá, že bod tání se u většiny trav 

pohyboval okolo 1190 °C. Vyšší hodnota bodu tání, která je v rozporu s literárními daty 

byla způsobena tvorbou Ca-K-P fází, které mají vyšší bod tání než 1150 ºC. Tyto fáze 
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byly v různých modifikacích prokázány metodou RTG-difrakce v popelu z trav  

i kompostů. 

Potvrzení tvorby inkrustů na základě alkalického indexu a Rb/a nebo vyvrácení možnosti 

vzniku inkoustů na základě vyššího hodnoty bodu tání popelovin je nutné pomocí 

spalovací zkoušky.  
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Tabulka 37: Základní charakteristika vstupních surovin pro výrobu kompostů z Bruzovic 

 

Vstupní  

surovina 

Zastoupení 

v kompostu 

 

Vlhkost 

 

Popeloviny 

 

C 

 

H 

 

N 

 

O 

 

C/N 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Piliny 5 65 9,04 45,59 8,20 0,98 45,23 46,67 

Tráva 60 72 10,29 46,44 8,15 4,03 41,22 11,51 

Koňský hnůj 20 70 7,10 40,19 7,36 1,75 43,60 23,03 

Bramborová pasta 10 46 15,76 31,34 7,00 1,41 44,49 22,23 

Zelenina 5 85 9,01 39,04 8,17 3,94 39,84 9,90 

7.2 Kvalitativní parametry 

Základní energetické ukazatele pro kompost zrající přirozenou cestou s vyloučením 

deště můžeme sledovat v tabulce 38 a pro kompost zrající přirozenou cestou v tabulce 

39. Jedná se o průměrné hodnoty vypočtené ze tří vrstev kompostů (0 cm, 40 cm, 80 

cm). V tabulce jsou v intervalu po týdnu uvedeny všechny sledované parametry a navíc 

je přidán 17. týden, kdy jsme kompost považovali za vyzrálý a určený k dalšímu 

využití. Od 10. týdne do 17. týdne již byly změny pouze minimální.  

7.2.1. Majoritní prvky 

Elementární analýza majoritních prvků C, H, N, O, byla provedena na elementárním 

analyzátoru EuroVector. Průměrné hodnoty uhlíku a dusíku pro 3 vzorkovací horizonty  

(0 cm, 40 cm, 80 cm) sledované pro kompost zrající přirozenou cestou a kompost zrající 

přirozenou cestou s vyloučením deště můžeme sledovat v grafu 42.  

Obsah vodíku se během procesu kompostování příliš neměnil, v otevřením kompostu došlo 

během 1. až 10. týdne k úbytku z 7,74 % na 5,62 % (celkem 27,4 %), v uzavřením 

kompostu byl úbytek výrazně nižší z 6,74 % na 5,83 % (13,50 %).  Jak už bylo uvedeno 

dříve, vodík se během komponovacího procesu příliš nemění. Při rozkladu jednodušších 

organických látek je využíván k tvorbě nových organických struktur – huminové kyseliny.   

Obsah uhlíku v závislosti na době kompostování můžeme sledovat v grafu 42. Vstupní 

surovina pro komposty obsahovala 60 % trav, a proto bude obsah uhlíku ve vstupní 

surovině srovnatelný s ČSN EN 14961-1 kde je uvedena typická hodnota obsahu uhlíku 

pro trávu 46 %. Na začátku kompostovacího procesu oba komposty obsahovaly  

36,07 % uhlíku, během procesu kompostování došlo k pozvolnému uvolňování uhlíku. 

Tento fakt je důsledkem oxidace uhlíku bakteriemi na oxid uhličitý, případně methanu, což 

je základním principem kompostování. V 10. týdnu koncentrace uhlíku činila 28,81 % 

pro kompost zrající přirozenou cestou a 29,77 % pro kompost s vyloučením deště.  

V 17. týdnu byl pro odkrytý kompost stanoven obsah uhlíku 28,98 % a pro zakrytý 

kompost 28,17%. Průběh úbytku uhlíku během kompostovacího procesu lze vyjádřit 

polynomickou závislostí, která je uvedena v grafu 42 (s koeficientem korelace r = 0,94).  
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Graf 42: Chování uhlíku a dusíku v závislosti na době kompostování 

Vstupní surovina pro komposotování se vyznačovala poměrně vysokým obsahem 

dusíku (3,15 %). Vysoký obsah dusík byl ovlivněn trávou a zeleninou. Naměřené 

hodnoty obsahu dusíku ve vstupní trávě byly vyšší než „typické hodnoty“ uváděné  

v ČSN EN 14961-1 (pro trávu 1,3 % dusíku) a jsou také vyšší než hodnoty trav z Osevy 

pro Zubří (tabulka 29) s výjimkou jetelotravní směsi, kde se obsahu dusíku blížil 3 %. 

Vysoký obsah dusíku ve vstupní surovině a nedostatečný přísun materiálu s vyšším 

obsahem uhlíku, budou negativně ovlivňovat průběh kompostovacího procesu 

(Sýkorová et al. 2012). K ztrátám dusíku během procesu kompostování může dojít 

vyplavováním či uvolňováním do atmosféry ve formě NH3, N2, někdy se také uvádí N2O 

(Litskas V.D. et al. 2011).
 
 

Ve vstupní směsi byl poměr C/N 13,84, výsledný kompost 11,50. Je zřejmé, že se 

poměr C/N postupně zvyšoval až do 8. týdne. Po převedení kompostu na dozrávací 

plochu došlo k výraznému snížení poměru C/N, což způsobil zvýšený obsah Ncelk 

v kompostu. Z výše uvedeného grafu vyplývá, že oba komposty měly C/N příliš nízký  

a nesplnily podmínku 20 < C/N < 30 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. Průběh C/N  

je určován ztrátou C a N během kompostování, z grafu 43 je zřejmé, že výrazné 

procesy, které vedou ke ztrátě dusíku, jsou ukončeny již v 7 týdnu kompostování, 

zatímco u dusíku až okolo 10 týdne.  
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Tabulka 38: Základní energetické parametry kompostu zrajícího přirozenou cestou s vyloučením deště  

 

Veličina 

 

Jednotka 

 

Vstup 

Vzorkovací týden 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 17. 

Vlhkost v analytickém vzorku [%] - 9,01 8,01 6,61 7,55 7,09 7,84 6,20 5,34 6,39 5,32 4,32 

Popeloviny v sušině [%] 11,20 18,79 24,11 27,72 31,82 33,52 34,62 37,97 38,20 36,62 41,72 46,39 

Organický podíl (550 ºC) [%] - 81,54 78,26 73,52 71,76 67,45 66,68 65,56 65,61 64,31 60,02 53,61 

Prchavá hořlavina v sušině [%] 82,00 78,29 69,79 66,51 62,03 58,34 57,40 55,35 54,35 54,01 52,96 49,56 

Fixní uhlík [%] 6,80 8,41 11,54 11,66 10,95 10,53 10,50 10,73 10,96 10,79 11,03 9,88 

Výhřevnost v sušině [J/g] 14412 14008 13524 12899 12575 12421 12012 11899 11554 11444 11289 10989 

C v sušině [%] 43,27 36,07 33,96 32,86 32,42 30,79 30,05 29,70 29,33 31,90 29,77 28,17 

H v sušině [%] 7,87 7,74 6,30 5,94 5,63 5,11 8,72 6,34 5,75 5,69 5,62 4,96 

N v sušině [%] 3,16 2,79 2,42 2,10 2,06 1,97 1,91 1,86 1,77 1,72 2,08 2,36 

O v sušině [%] 32,24 35,61 33,86 31,97 28,86 28,83 24,95 25,28 25,14 27,01 21,76 18,04 

Tabulka 39: Základní energetické parametry kompostu zrajícího přirozenou cestou 

 

Veličina 

 

Jednotka 

 

Vstup 

Vzorkovací týden 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 17. 

Vlhkost v analytickém vzorku [%] - 9,01 7,95 7,23 7,69 6,95 7,34 6,25 6,16 6,16 5,93 4,89 

Popeloviny v sušině [%] 11,20 18,46 21,74 26,48 28,24 32,55 33,32 34,44 34,39 35,69 39,98 46,54 

Organický podíl (550 ºC) [%] - 81,21 75,89 72,28 68,18 66,48 65,38 62,03 61,8 63,38 58,28 53,46 

Prchavá hořlavina v sušině [%] 82,00 67,78 62,53 59,97 55,53 54,95 52,66 50,25 49,72 49,02 48,31 48,24 

Fixní uhlík [%] 6,80 15,08 13,94 12,55 12,41 12,14 13,03 12,50 12,29 11,88 11,67 9,99 

Výhřevnost v sušině [J/g] 14412 14128 13887 13657 13241 12989 12654 12487 12122 11887 11662 10654 

C v sušině [%] 43,27 36,07 33,30 32,27 31,63 30,57 29,80 29,55 29,15 28,95 28,81 28,98 

H v sušině [%] 7,87 6,74 6,49 5,80 5,99 5,66 6,60 7,18 6,23 6,10 5,83 5,13 

N v sušině [%] 3,16 2,79 2,33 2,17 2,09 2,03 2,28 1,92 1,94 1,94 2,16 2,36 

O v sušině [%] 32,24 35,95 35,48 32,48 31,26 28,98 28,02 26,75 28,13 26,85 22,26 17,00 
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Ztráty dusíku během kompostovacího procesu jsou ovlivněny obsahem dusíku v původní 

surovině a mohou se pohybovat v rozmezí od 19,3 do 61,5 % (Barrington et al. 2002).  

Emisemi se může uvolnit 46,8 až 77,4 % dusíku obsaženého ve vstupní surovině (Martins O. 

and Dewes T. 1992), z toho je až 92 % uvolněného dusíku ve formě amoniaku.  V kompostu 

z Bruzovic činil úbytek celkového dusíku 47 %. Úbytek dusíku byl o cca 13 % vyšší  

než úbytek celkového uhlíku. Při poměru C/N ve vstupní směsi pro kompostování se 

podařilo snížit obsah dusíku o 47 % na hodnotu 1,58 %. Tato hodnota byla dosažena již  

ve 14. týdnu kompostování, což umožní výrazně zkrátit dobu kompostovacího procesu. 

Z polynomické funkce ztráty dusíku v závislosti na době kompostování lze pro danou směs 

vstupních surovin určit, že obsah dusíku v kompostu využívaném pro energetické účely lze 

dosáhnout snížením obsahu dusíku ve vstupní surovině na 2,7 %.  

  
  

Graf 43: Vývoj poměru C/N v závislosti na době zrání kompostu - zrající přirozenou cestou (vlevo), 

vpravo – vývoj ztráty dusíku a uhlíku při kompostování 

7.2.2. Obsah popelovin a organické sušiny 

Z grafu 44 je zřejmé, že došlo k zvyšování obsahu popelovin v závislosti na době 

kompostování. Vstupní suroviny obsahovaly 11,2 % popelovin (průměrná hodnota),  

při procesu kompostování došlo k zvýšení obsahu popelovin až na hodnotu 39,98 %  

pro kompost zrající přirozenou cestou a pro kompost s vyloučením deště na hodnotu  

41,72 % popelovin. Tyto hodnoty jsou zcela v souladu s výsledky získanými pro komposty 

z MS kraje (subkapitola 5.3.3.), kde se obsahy popelovin pohybovaly v rozmezí 24,54 – 65 

% s průměrnou hodnotou 44 %. Nárůst popelovin byl ovlivněn ztrátou organické sušiny 

kompostu, která představuje průměrně cca 60 %.  I v tomto případě došlo ke čtyřnásobnému 

nárůstu popelovin. Jako jediná možnost eliminace vysokého obsahu popelovin je přídavek 

„dřevní biomasy“ s nízkým obsahem popelovin nebo „odpadního papíru – kartonu“,  

ke kompostu a vytvoření hodnotnějšího paliva (jak to bylo provedeno u vzorku 

energokompostu z kompostárny Nehlsen). Se směšovací rovnice lze vypočítat, že  

při požadavku na obsah 25 % popelovin v „palivu na bázi kompostu“ by se muselo palivo 

vytvořit ze dvou složek: 60% kompostu z Bruzovic + 40 % dřevní štěpky, která bude 

obsahovat maximálně 5 % popelovin. Palivo, které by mohlo obsahovat 30 % popelovin, 

bude obsahovat 85 % kompostu a 15 % dřevní štěpky s obsahem popelovin do 5 %.  
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Graf 44: Obsah popelovin v sušině v závislosti na době kompostování 

Obsah organické sušiny v kompostu lze vypočítat z rozdílu 100 – koncentrace popelovin.  

Během procesu kompostování se odstranilo 30 % organické složky.  

7.2.3. Výhřevnost  

Výhřevnost v sušině obou kompostů se v průběhu kompostovacího procesu snížila z 14412  

na 10989 kJ/kg (kompost s vyloučením srážek) a na 1112 kJ/kg (kompost zrající přirozenou 

cestou). Vyhláška č. 13/2009 Sb. definuje minimální výhřevnost v bezvodém stavu, která nesmí 

být nižší než 12 MJ/kg pro malé stacionární zdroje a nesmí být nižší než 10 MJ/kg  

pro střední stacionární zdroje. Tato podmínka pro spalování ve středních stacionárních zdrojích 

byla splněna. Během celého procesu kompostování došlo ke ztrátě 29,21 % organického uhlíku, 

během termofilní fáze to bylo 19,34 %. Během procesu kompostování došlo k tepelné ztrátě 

3243 kJ/kg sušiny, vypočteno z výhřevnosti nebo 4123 kJ/kg vypočteno z hodnoty spalného 

tepla sušiny vzorku. Ztráta výhřevnosti odpovídala ztrátě organické sušiny.  

 
Graf 45: Změna výhřevnosti v sušině v závislosti na době kompostování 
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Výhřevnost je kromě vlhkosti také ovlivněna obsahem spalitelných látek a následně 

zastoupením majoritním komponent biomasy. Biomasa s vysokým obsahem ligninu  

má zpravidla vyšší výhřevnost než materiál obsahující převážně celulózu (Balat M. et al. 

2009, Yaman S. 2004). Závislost obsahu celulózy a výhřevnosti můžeme sledovat v grafu 

46. Koncentrace uhlíku má tendenci zvyšovat výhřevnost (Goyal H.B. et al. 2008). 

V případě kompostů byla prokázána statisticky významná korelace mezi obsahem celulózy  

a výhřevností v sušině (graf 46), kdy hodnota korelačního koeficientu byla 0,9, nebyla 

prokázána závislost mezi koncentrací ligninu a výhřevností.   

  

Graf 46: Závislost mezi obsahem celulózy a výhřevností 

 

7.2.4. Prchavá hořlavina a fixní uhlík 

Důležitým parametrem je prchavá hořlavina. Prchavá hořlavina je technologický údaj 

vyjadřující, kolik hořlavých látek unikne ze vzorku při jeho zahřívání za nepřístupu 

vzduchu. Pevný zbytek po tomto záhřevu obsahuje neprchavou hořlavinu a popel (Pastorek 

Z. a kol. 2004). Výsledky průměrné koncentrace prchavé hořlaviny v závislosti na době 

kompostování můžeme sledovat v grafu 47. Snižování koncentrace prchavé hořlaviny 

souvisí s rozkladnými procesy během kompostování. Úbytek prchavé hořlaviny činil 26 %  

u zakrytého kompostu a 19 % u odkrytého kompostu.  
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Graf 47: Chování prchavé hořlaviny v závislosti na době kompostování 

Důležitým parametrem z energetického hlediska je fixní uhlík, který nejvýznamněji 

ovlivňuje výhřevnost (Hsi C. et al. 2008). Chování fixního uhlíku v průběhu 

kompostovacího procesu můžeme sledovat v grafu 48. Vzhledem k tomu, že se jedná o fixní 

uhlík, předpokládala jsem, že se nebude účastnit rozkladu organických látek během 

kompostovacího procesu a že jeho koncentrace bude vzrůstat podobně jako obsah popelovin. 

Z grafu 48 je zřejmé, že koncentrace fixního uhlíku klesala, tzn. organické látky (lignin, 

celulóza) se budou účastnit rozkladného procesu. Statisticky významná závislost mezi 

obsahem fixního uhlíku a koncentrací celulózy je znázorněna v grafu 49 pro odkrytý 

kompost. Pro kompost zakrytý již nebyla prokázána statisticky významná závislost, neboť 

hodnota koeficientu korelace (r = 0,41) nesplňuje podmínku kritické hodnoty koeficientu 

korelace pro 12 vzorků (r = 0,70).  

 

Graf 48: Chování fixního uhlíku v závislosti na době kompostování  
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Graf 49: Závislost mezi koncentrací fixního uhlíku a celulózou 

7.3 Majoritní složky v kompostech 

Energetická ztráta během procesu kompostování je ovlivněna zastoupením jednotlivých 

majoritních složek ve vstupním materiálu pro výrobu kompostu a schopnosti jeho 

biodegradace. Nejvyšší výhřevnost mezi 25 - 26 MJ/kg má lignin, celulóza a hemicelulóza 

mají výhřevnost v rozmezí 16 - 18 MJ/kg (Weber H.K. 2007). Zastoupení ligninu, celulózy  

a hemicelulózy ve vstupních surovinách bruzovických kompostů je vidět v grafu 50. 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že koncentrace celulózy (42,15 – 58,18 %) byla nejvyšší u všech 

vstupních surovin, po celulóze následovala hemicelulóza a lignin. 

 
Graf 50: Koncentrace majoritních složek ve vstupních surovinách 

V grafu 51 je uvedeno chování jednotlivých majoritních složek v závislosti na době 

kompostovacího procesu. Koncentrace hemicelulózy se rapidně snížila z průměrné hodnoty 

pro tři horizonty z cca 18 % na 9 %. Ke stejnému jevu došlo u celulózy. Koncentrace 

celulózy se snížila z cca 37 % na 30 %. Odlišné chování bylo zjištěno u ligninu. 

Koncentrace ligninu se zvýšila z 14 % na necelých 20 %. Tento poznatek je zajímavý 
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z hlediska toho, že výhřevnost obou kompostů se v závislosti na době kompostovacího 

procesu snižovala. Vyšší koncentrace ligninu však mohla pozitivně ovlivnit hodnotu 

výhřevnosti. 

 

 
 

Graf 51: Chování ligninu, celulózy a hemicelulózy v závislosti na době kompostování 

7.4 Rizikové prvky 

ČSN EN 14961-1 uvádí koncentrace rizikových prvků v biomase, která tvoří podstatnou část 

kompostu. Výsledky koncentrace rizikových prvků ve vstupních surovinách pro výrobu 

kompostu a pro vyzrálý kompost (17. týden) jsou uvedeny v následující tabulce.   

Tabulka 40: Koncentrace rizikových prvků ve vstupních surovinách a ve vyzrálém kompostu (mg/kg) 

– srovnání s ČSN EN 14961-1 

 

Ukazatel 

Koncentrace rizikových prvků 

[mg/kg] 

 

Tráva 

[mg/kg] Vstup Vyzrálý kompost  

(17. týden) 

As 1,62 1,83 0,1 

Cd 0,648 0,584 0,2 

Cr 21,5 43,2 1,0 

Cu 30,5 30,4 5,0 

Hg 0,066 0,049 <0,02 

Ni 7,96 7,42 2 

Pb 14,4 10,1 1 

Zn 112 105 5 
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Z tabulky 40 je zřejmé, že obsahy rizikových prvků ve vyzrálém kompostu byly vyšší  

než obsahy rizikových prvků v trávě, což souvisí s nabohacením anorganické složky během 

procesu kompostování (Hsu et al. 2001, Cai Q. Y. et al. 2008, Zajonc O. et al. 2011). 

Chování rizikových prvků během kompostování je ovlivněn vstupními složkami. Hsu J.H. 

and Lo S.L. (2001) uvedli, že obsah rizikových prvků se během procesu kompostování 

zvýšil 2,7 krát. Nárůst obsahu Cd a Pb během procesu kompostování byl popisován Cai Q. 

Y. et al. (2007). Nárůst obsahu Cu a Zn byl okolo 1,1 až 1,3 krát (Cai Q. Y. et al. 2008). 

Také Nomeda S. et al. (2008) popisoval vyšší obsah Cu a Zn během kompostování.  

Na rozdíl od těchto autorů, dochází dle He M.M. et al. (2009) k poklesu obsahu Cu, Zn a Pb 

během kompostování. Nejintenzivnější uvolnění rizikových prvků dochází během prvních 

49 dnů (Hsu J.H. and Lo S.L. 2001). Podle Nomeda S. et al. (2008) mobilita rizikových 

prvků během procesu kompostování je stanovena na základě Tessierovy sekvenční extrakce 

takto: Mn> Zn> Pb> Cu. Olovo je velmi silně vázaný prvek a Ni nejslabší, Zn, Cu a Cd 

vykazující sorpční vlastnosti meziproduktů (Smith S.R. 2009).  

Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení 

pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky 341/2008 Sb. 

Požadavky a kritéria pro hodnocení výstupů – limitní koncentrace vybraných rizikových 

látek a prvků jsou uvedeny v  tabulce 10 v kapitole 3.3. Pokud porovnáme obsahy těžkých 

kovů v kompostu s vyhláškou č. 341/2008 Sb., kompost vyhovuje vyhlášce (tř. 1 a 2).  

Pro využití kompostů k rekultivaci nebo pro zemědělské účely nejsou obsahy rizikových 

prvků limitujícím kritériem.  

  



Ing. Martina Volfová: Výzkum energetické využitelnosti kompostů 

 

2012 Stránka 102 

 

8. Závěr 

Cílem této práce bylo ověření možnosti energetického využití kompostů včetně určení 

možných rizik technologické aplikace.  

Stanovení energetických parametrů pro komposty. 

 Na základě výzkumu kompostů z MS kraje bylo potvrzeno, že většina kompostů 

obsahuje 44 – 60 % popelovin v závislosti na množství rozložených organických látek 

během kompostovacího procesu, což vyplývá ze skladby vstupní suroviny.  

 Výhřevnost (v sušině) se pohybuje v rozmezí 5,9 – 13,02 MJ/kg. U většiny kompostů 

není splněn požadavek na minimální výhřevnosti podle vyhlášky č. 13/2009 pro malé 

zdroje 12 MJ/kg a pro střední zdroje10 MJ/kg. 

 Obsah uhlíku v kompostech se pohybuje v rozmezí 19,86 až 36,02 %, obsahy dusíku se 

vyskytují v rozmezí 1,03 – 2,23. Vyšší obsahy dusíku mají komposty vyrobené z trav 

nebo komposty, kde se jako vstupní složka využívá kal z ČOV. 

 Žádný z kompostů nesplňuje hodnotu 20 < C/N < 30 pro komposty využívané 

v zemědělství. Hodnota poměru souvisí s hodnotou poměru u vstupních surovin, které 

určují chování dusíku v procesu.   

 Z výpočtu alkalického indexu vyplývá, že je u všech sledovaných kompostů vysoká 

pravděpodobnost vzniku inkrustů.  Z hodnot alkalického indexu lze spočítat, za jakých 

podmínek nedojde ke tvorbě inkrustů: Výhřevnost 12 MJ/kg, obsah popelovin 20 %  

a obsah alkálií (ƩK2O + Na2O) ≤ 2%.   

 Stanovení optimální doby kompostování vzhledem ke ztrátě uhlíku během kompostovacího 

procesu a přeměně vstupních majoritních složek (celulóza, lignin) na složky s nižší 

výhřevností (huminové látky).   

 Optimální doba pro kompostovací proces vzhledem k minimalizaci ztrát uhlíku  

a snížení výhřevnosti musí respektovat podmínky pro hygienizaci kompostů, které jsou 

uvedeny ve vyhlášce č. 341/2008 Sb.  Pro odpady ze zahrad a zeleně a zbytkovou 

biomasu ze zemědělství je určena 10 dní při teplotě > 45 
o
C, ale pro biologicky 

rozložitelné odpady je to už 21 dní při teplotě > 55 
o
C. 

 Na základě modelového pokusu v Bruzovicích, kde byly v čase sledovány změny 

prvkového složení, výhřevnosti, obsahu popelovin, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku  

a majoritních složek (ligninu, celulózy a hemicelulózy) bylo vytvořeny modely chování 

C, N, výhřevnosti během kompostovacího procesu. Z hodnot rovnic lze určit, že po 21 

denním kompostování by došlo ke ztrátě pouze 8 % uhlíku a 0,65 % dusíku a cca 1000 

kJ/kg (hodnota výhřevnosti by se snížila pouze na 1370 kJ/kg).  

 Snížení dusíku, je ale nedostatečné, koncentrace dusíku v kompostu by se pohybovala 

okolo 2,55 %.  

 U všech kompostů (připravených z trav z Osevy Pro Zubří), ale i u kompostů z MS 

kraje byla prokázána statisticky významná závislost mezi výhřevností a obsahem 
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celulózy. Nebyla prokázána závislost mezi výhřevností a ligninem (jak je to uváděno 

v literatuře).  

 Byla prokázána statisticky významná závislost mezi koncentrací ligninu v kompostu  

a množstvím fixního uhlíku.   U kompostů z trav bylo prokázáno, že se obsahy fixního 

uhlíku na konci kompostování zvýšily o 1/3, během kompostování došlo ke ztrátě 

prchavé hořlaviny.  

Posouzení možnosti vzniku struskování nebo spečenin při energetickém využití 

kompostů. 

 U kompostů odebraných v MS kraji byla hodnota alkalického indexu vyšší než  

je kritická hodnota 0,34GJ/kg, kdy je pravděpodobnost tvorby inkrustů a usazenin 

vysoká. Stejné výsledky byly získány i u kompostu z travin. Pro hodnocení struskování 

mají u kompostů hlavně význam indexy, které v rovnicích používají alkálie.  

 U kompostů z trav bylo prokázáno, že se při podzimní sklizni trav jsou obsahy alkálií 

výrazně nižší než na počátku vegetačního období (38 – 64 %), na cca 12 g/kg.  

 Také při kompostování došlo k úbytku vodorozpustného draslíku na výslednou hodnotu 

3 – 7 g/kg, ztráta draslíku během kompostování dosahuje 30 - 60 %. Tyto výsledky byly 

zjištěny pro komposty vyrobené ze sklizně trav v měsíci květnu.  

Z výsledků doktorské práce vyplývá následující doporučení: 

 U trav, které mají být kompostovány, doporučuji sklizeň co nejpozději  

ve vegetačním období.  Při sklizni trav by neměl být zohledňován parametr výnosu, 

jak je to běžné v zemědělské praxi, ale právě úbytek alkálií, který souvisí s délkou 

vegetačního období. 

 U kompostů, které byly vyrobeny a nejsou využitelné v zemědělství, doporučuji 

„vylepšení“ energetických parametrů přídavkem dendromasy (dřevní štěpka, piliny) 

k vyzrálým kompostům.  Následným přídavkem dřevní štěpky nebo pilin by došlo  

ke zvýšení výhřevnosti a navíc, by se snížila koncentrace dusíku v palivu a také by 

byl splněn alkalický index. Při použití dřevní štěpky nebo pilin, které jsou 

deklarovány jako palivo by se nemusela provádět další hygienizace tohoto materiálu. 

Hygienizace by mohla být vyžadována v případě použití odpadního kartonu (zdroj 

celulózy), který už byl v režimu odpadů a měl by projít hygienizací. Při postupu  

ve shodě s legislativou by karton musel být přidáván již do vsázky kompostovacího 

procesu. Tento postup by pravděpodobně upravil i nevyhovující hodnoty poměru 

C/N.   

I když by měl kompost vracet do půdy organický uhlík, jeví se současné odbytové problémy 

jako velmi závažné. Tato práce naznačila možnosti jak optimálně využít kompost nevhodný 

pro zemědělské využití nebo jak cíleně řešit výrobu energetického kompostu optimalizací 

surovinové skladby.    
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	Tato dizertační práce je zaměřena na ověření možnosti využití přebytku kompostu  a kompostů, které nevyhovují vyhlášce č. 341/2008 Sb. pro energetické účely.  V návaznosti na problematiku omezeného ukládání odpadů s vysokým podílem biodegradabilní slo...
	V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních testů kompostů, které jsou zkoumány  ze tří pohledů. Nejprve byla zkoumána možnost uplatnění produkovaných kompostů v energetice z hlediska jejich energetických parametrů. Pro tyto účely byly odebrány v...
	V rámci této doktorské práce byly využívány výsledky analýz trav odebraných  ve výzkumné stanici Oseva Pro, Zubří a kompostů vyrobených z těchto trav. Vzhledem  ke zdlouhavému procesu kompostování, byl využit automatický kompostér firmy NatureMill. By...
	Pro posouzení kompostů pro energetické účely byly také použity komposty z kompostárny Bruzovice. Pro určení energetickým parametrů, byly použity vzorky kompostů zrající přirozenou cestou a zrající přirozenou cestou s vyloučením deště. Byla stanovena o...
	Klíčová slova: kompost, vyhláška č. 341/2008 Sb, struskování, uhlík, alkalický index
	This PhD thesis examines the possibility of utilisation of composts which do not comply with the Decree 341/2008, and verifies their use in energy industry. Due to the limited possibilities of landfilling wastes with a high content of biodegradable co...
	The thesis presents the results of laboratory tests of composts. The compost for determination of energetic parameters was collected from different composting facilities in Moravo-silesian district.  The composting plants were chosen according to the ...
	The possibility of slagging and fouling was observed through calculation of alcali index. The results demonstrated that the best energy parameters of burning are achieved with grasses that are harvested late, but the possibilities for slugging and fou...
	To evaluate the composts for their use in energy industry, composts from the composting plant Bruzovice were used as well. In order to determine energy parameters, samples of both naturally aging composts and composts aging naturally without in the ab...
	Key words: compost, Decree 341/2008 Coll., slagging and fouling, carbon, alcali ndex
	Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně, podle pokynů školitele, s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 1/2010 disertační práce a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v do...
	V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU Ostrava.
	MOTIVACE
	Cílem dizertační práce bylo ověření možnosti energetického využití kompostů včetně určení možných rizik technologické aplikace. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat především proto, že je stále nutné hledat nové způsoby zhodnocení odpadů, které by j...
	Za odborné konzultace a cenné rady zvláště děkuji vedoucímu své dizertační práce  prof. Ing. Heleně Raclavské, CSc. Mé poděkování patří rovněž pracovníkům chemické laboratoře Institutu geologického inženýrství VŠB- TU Ostrava za provedení chemických a...
	Vznik dizertační práce byl podpořen dvěma projekty SGS a projektem MŠMT OP VAVpi:
	SP/201036  Výzkum energetické využitelnosti kompostů
	SP2011/196 Využití termických vlastností kompostů
	CZ.1.05/2.1.00/03.0069 ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie
	Seznam tabulek
	Seznam grafů
	Seznam obrázků
	1. Úvod a cíl práce
	Základem všech současných ekologických koncepcí odpadového hospodářství  je snižování množství vznikajících odpadů. Jednou z možností využití biologicky rozložitelného odpadu je kompostování, které může pozitivně působit na složky životního prostředí....
	Dále je nutné podotknout, že Evropská komise se zavázala k vypracování Akčního plánu pro biomasu, který je součástí zprávy Evropské komise z roku 2004 o „Podílu obnovitelných zdrojů energie v EU“. Důvodem bylo urychlit dosažení cílů Směrnice 2001/77/E...
	V oblasti výroby kompostů nastává problém jak využívat komposty vyrobené z komunálního odpadu, které nevyhovují legislativním požadavkům pro nakládání s bioodpady a komposty (vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO). Jednou z možnost...
	Zvyšují se nároky na ochranu životního prostředí. Do popředí se dostává hrozba skleníkového efektu, k čemuž významnou měrou přispívá CO2 a další plyny. Touto alternativou by mohly být řešeny problémy s přebytkem kompostu a bylo by produkováno palivo s...
	Energetické využití kompostu sebou nese i několik negativ. Jednou z nich je nižší výhřevnost způsobená vlhkostí. Tuto vlhkost lze minimalizovat při dlouhodobém uskladnění. Se stoupajícím trendem energetického využití biomasy souvisí i otázka vznikajíc...
	Cílem této práce je ověření možnosti energetického využití kompostů včetně určení možných rizik technologické aplikace. Pro dosažení cíle musí být splněny následující kriteria:
	1. Stanovení energetických parametrů pro komposty.
	2. Stanovení optimální doby kompostování vzhledem ke ztrátě uhlíku během kompostovacího procesu a přeměně vstupních majoritních složek (celulóza, lignin) na složky s nižší výhřevností (huminové látky).
	3. Posouzení možnosti vzniku struskování nebo spečenin při energetickém využití kompostů.

	2.  Metodika provedení práce
	Pro dosažení cíle doktorské práce jsem zvolila následující postup:
	1. Sledování vybraných energetických parametrů v kompostech z pěti kompostáren v Moravskoslezském kraji (12 vzorků z toho 1 vzorek domácího kompostu).
	2. Sledování úbytku uhlíku pro směsi připravené z biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a BRKO a jejich majoritních složek v laboratorních komposterech firmy NatureMill NM.
	3. Ověření energetického využití kompostů z trav OSEVA PRO s.r.o. Zubří připravených v kompostérech NatureMill NM.
	4. Výzkum chování uhlíku, dusíku, vodíku a výhřevnosti během procesu kompostování v modelově založených kompostech na kompostárně v Bruzovicich. Vytvoření modelu chování uhlíku a ostatních energetických parametrů během procesu kompostování.
	5. Návrh optimalizace technologických podmínek pro přípravu energeticky využitelného kompostu.
	6. Posouzení kompostů z hlediska možnosti struskování nebo tvorby spečenin  při energetických procesech. Vyhodnocení rizik z energetického využití kompostů.

	3. Charakteristika biopaliv
	Hlavní výhodou paliva z biomasy v energetice je její obnovitelnost (Poonam S. N. et al. 2011). Hledání nových energetických obnovitelných zdrojů a uhlíkově neutrálních biopaliv je nezbytné pro životní prostředí a ekonomickou udržitelnost (Rosillo-Call...
	Biopaliva se podle způsobu zpracování dělí na primární a sekundární. Primární biopaliva (palivové dříví, dřevní štěpka, pelety, živočišný odpad, odpad z lesnictví, zbytky zemědělských plodin) se používají v nezpracované podobě, převážně k vytápění  a ...
	1. Biopaliva první generace (základní suroviny pro výrobu biopaliva jsou semena, obilí, cukr) - bioetanol nebo butanol z fermentace škrobu (pšenice, ječmene, kukuřice, brambor), nebo cukru (cukrová třtina, cukrová řepa); bionafta transesterifikací ros...
	2. Biopaliva druhé generace (základní surovina pro výrobu biopaliva je lignocelulózová biomasa) - bioetanol nebo butanol enzymatickou hydrolýzou, methanol, diesel, smísený alkohol, dimethyl éter z termochemických procesů; biometan z anaerobní digesce.
	3. Biopaliva třetí generace (základní suroviny pro výrobu biopaliva jsou řasy, mořská tráva) - bionafta z řas; bioetanol z mořských řas a plevele; vodík ze zelených řas  a mikroby (Poonam S. N. et al. 2011).
	Biopaliva jsou také klasifikována podle jejich zdroje a typu. Ty mohou být odvozeny z lesních a zemědělských produktů nebo z komunálních odpadů, včetně odpadů  ze zemědělského průmyslu, potravinářského průmyslu a stravování. Pro energetické využití bi...
	Tabulka 1: Činitelé jakosti biopaliv a jejich význam (Juchelková D., Koppe K. 2003)
	Klasifikace biomasy je poměrně složitým problémem. Vzhledem k chování biomasy  při energetickém využití se objevuje návrh klasifikace, který vychází z obsahu majoritních komponent: ligninu, celulózy a hemicelulózy. V rámci evropské unie  je rozšířena ...
	1. Primární – vedlejší produkty zemědělské výroby z pěstování potravin a krmiv (sláma, cereálie, mouka), vedlejší produkty z lesnické výroby.
	2. Sekundární – vedlejší produkty z výroby potravin a využití biomasy (piliny, odpady z papírenského průmyslu, potravinářství a výroba nápojů, slupky apod.).
	3. Terciární – vedlejší produkty z biomasy použité jako výrobky (dřevo z demolic).
	4. Energetické plodiny.
	Významná je i klasifikace biopaliv, která vychází z chemického složení popela. Jelikož alkalické prvky (K a Na) a zvláště draslík je významný z hlediska vzniku usazenin  a nánosů během termických procesů. Na základě chemického složení popela, můžeme b...
	1. Odpady ze zemědělské činnosti - vysoký obsah křemíku (Si), vysoký obsah draslíku (K), nízký obsah vápníku (Ca).
	3.1 Energetické parametry
	Všechna tuhá biopaliva vyskytující se v přirozeném stavu se skládají ze tří základních složek: z celkové vody, popelovin a hořlaviny. Toto složení lze vyjádřit vztahem:  W + C + H + O + S + N + A = 100 %
	Kde: W, C, H, O, S, N, A jsou hmotnostní podíly veškeré vody (W), uhlíku, vodíku, kyslíku, síry, dusíku a popelovin (A) v původním biopalivu (% hm.) (Malaťák J.  a Vaculík P. 2008).

	3.1.1. Zastoupení hlavních prvků (C, H, N, O)
	Biomasa může být obecně definována jako jakýkoliv uhlovodíkový materiál, který  se skládá hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, v malém množství je obsažena také síra (Yaman S. 2004). Uhlovodíky tvoří hořlavou část paliva. Vlastního spalování se ...
	Klíčovým parametrem z hlediska energetického využití je množství celkového organického uhlíku v palivu. Uhlík je hlavním nositelem tepelné energie ve spalovaném biopalivu (Malaťák J. a kol. 2005). Buněčné stěny jsou velmi bohaté na uhlík, ve formě cel...
	Dalším důležitým parametrem je vodík, který vyvine při hoření téměř čtyřikrát více tepla na jednotku hmotnosti než uhlík, což má příznivý vliv na výhřevnost spalovaného biopaliva (Jursík F. 2005).
	K dispozici jsou studie o složité struktuře biomasy, která může obsahovat dusík v různém množství. Dusík v biomase může být vázán na proteiny, volné aminokyseliny, nukleové kyseliny, alkaloidy, chlorofyl a anorganické sloučeniny. Dusík v biopalivu je ...
	Kyslík je v palivu nežádoucí podílí se na vzniku hydroxidů (Greenwood N. N. and Earnshaw A. 1993).

	3.1.2. Obsah vlhkosti
	Dalším důležitým parametrem při použití biomasy je vlhkost paliva (Hermanson S. et al. 2011). Tuhá biopaliva jsou svou povahou velmi různorodá s ohledem na obsah vlhkosti, avšak voda je obsažena v každém tuhém palivu (Jensen P. et al. 2006). Podobně j...
	Z hlediska výskytu vlhkosti v biomase ji můžeme rozdělit:
	1. Voda chemicky vázaná – je součástí chemických sloučenin. Nelze ji z biomasy odstranit sušením, ale pouze spálením, proto je v biomase zastoupena i při nulové absolutní vlhkosti. Zjišťuje se při chemických analýzách paliva a její celkové množství př...
	2. Voda vázaná (hygroskopická) – nachází se v buněčných stěnách a je vázána vodíkovými můstky na hydroxylové skupiny OH amorfní části celulózy a hemicelulóz. Voda vázaná tvoří 0 – 30 z celkové vlhkosti %. Při charakteristice fyzikálních  a mechanickýc...
	3. Voda volná (kapilární) – vyplňuje v palivu lumeny buněk a mezibuněčné prostory.  Při charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností má podstatně menší význam než voda vázaná (Baláš M. a Moskalík J. 2009).
	Obsah vlhkosti v palivu je různorodý, mění se v čase vlivem okolního prostředí zejména vzdušnou vlhkostí, teplotou, tlakem (Juchelková D. a Raclavská H. 2009). Obsah vlhkosti ovlivňuje spalování a obsah spalin na vyrobenou jednotku energie. U biopaliv...
	Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, dobře proschlé dřevo na vzduchu  má relativní vlhkost cca 20 %. Do jednoho roku při uskladnění pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % (Jevič P. a kol. 2008). Dřevěné brikety mohou mít relativní ...
	V praxi se používají dva způsoby stanovení vlhkosti dřeva: absolutní vlhkost (vztažená k absolutní sušině) a relativní vlhkost (vztažená k původní tj. výchozí hmotnosti dřeva).
	Absolutní vlhkost: w = (m1 - m2) / m2 * 100 (%)
	Relativní vlhkost: w = (m1 - m2) / m1 * 100 (%)
	Kde: m1 – hmotnost vzorku před vysušením;
	m2 – hmotnost vzorku po vysušení;
	w – vlhkost dřeva (Juchelková D. a Raclavská H. 2009).

	3.1.3. Spalitelné látky
	Spalitelné látky nebo-li organický podíl se zjišťuje z hmotnostního úbytku  (po předběžném vysušení vzorku při 105  C) po vyžíhání vzorku při 550  C do konstantní hmotnosti. Metodika stanovení obsahu spalitelných látek je popsána v ČSN P CEN/TS 15403 ...

	3.1.4. Majoritní složky biomasy
	Z chemického hlediska je rostlinná biomasa tvořena řadou různých sloučenin. Většina organických materiálů může být reprezentována jako kombinace tří základních skupin chemických látek: tuků, sacharidů, bílkovin, aminokyselin, ligninu, celulózy  a hemi...
	Celulóza
	Celulóza je z chemického hlediska polysacharid složený z velkého počtu navzájem spojených molekul glukózy (beta-glokózy). Jednotlivé glukosové jednotky jsou spojené vazbou β 1,4 a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve vod...
	Obrázek 1: Struktura celulózy, hemicelulózy a pektinu (Hudečková J. 2011)
	Hemicelulóza
	Hemicelulóza je komplexní polysacharid složený z rozvětvené struktury, rozpustný  ve zředěných louzích a snadno hydrolyzovaných zředěnými kyselinami. Hemicelulóza  je amorfní složkou buněčné stěny a jsou pravděpodobně chemicky a fyzikálně propojeny s ...
	Lignin je po celulóze a hemicelulóze třetí nejrozšířenější přírodní polymer.  Z chemického hlediska se jedná o komplikovaný polymer s rozvětvenou strukturou respektive směs polymerů. Základní stavební jednotkou ligninu jsou deriváty fenylpropropanonu,...
	Obecně lignocelulózové paliva korelují s výhřevností. Lignin má vyšší výhřevnost  než celulóza a hemicelulóza, díky vyššímu stupni oxidace (Khan, A.A 2009). Lignin se nachází v rostlinných buňkách, kde má hydrofobní funkci, zpevňuje celulózové molekul...
	Lignin patří mezi látky, jejichž biologická rozložitelnost je velmi nízká až nulová.  Rychlost rozkladu ligninu během procesu kompostování závisí tedy na jeho obsahu, jelikož lignin ve srovnání s celulózou a hemicelulózou je složkou biomasy, která se ...

	3.1.5. Výhřevnost
	Výhřevnost je nejvýznamnější vlastností paliva, která určuje její energetickou hodnotu (Erol M. et al. 2010). Evropská norma pro stanovení výhřevnosti tuhých biopaliv ji definuje jako absolutní hodnotu specifické energie spalování (v joulech) na jedno...
	Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím (14 až 16 MJ/kg). Lisováním a sušením upravená dřevní a rostlinná biomasa dosahuje výhřevnosti až 18 MJ/kg. Výhřevnost  u biopaliv kolísá podle druhu a vlhkosti (Holý T. 2010). Obecně z 1 kg dřeva všech d...

	3.1.6. Obsah popelovin
	Dalším důležitým parametrem biopaliva je obsah popelovin (minerální látky v palivu  před jeho spálením). Elementární složení biomasy je velmi složité, protože se jedná  o heterogenní a různorodé materiály biologického původu, které mohou mít zcela odl...
	Nižší obsah popelovin má následující pozitivní přínos:
	1. Při spalování dřevních odpadů se sníží emise pevných částic popílku (Singh S et al. 2011).
	2. Kotle na biomasu mají méně složitou soustavu na jejich odvod než kotle na klasická paliva, kde tvoří popel až 40 % (Kubíček J. 2003).
	3. Při spalování např. dřevní hmoty odpadne nutnost kontinuálního odvodu tuhých zbytků po spalování a bude postačovat pouze jednorázové odpopelnění po určitém počtu provozních hodin (Trnobranský K. 1996).
	Spálením paliva v ohništi vznikne z popelovin tuhý zbytek – popel. Popel je takový tuhý zbytek, který se získá dokonalým spálením tuhého paliva v oxidační atmosféře (Kubíček J. 2003). Popel obsahuje podstatnou část minerálních látek původní biomasy (F...

	3.1.7.  Prchavá hořlavina
	Významnou vlastností všech forem biomasy je vysoký podíl prchavé hořlaviny. Prchavá hořlavina vyjadřuje, kolik hořlavých látek unikne ze vzorku při jeho zahřívání za nepřístupu vzduchu. Prchavá hořlavina většinou odpovídá množství plynné složky, která...
	Prchavá hořlavina podstatně napomáhá vzněcování paliva v ohništi, stabilizuje spalovací proces a má význam pro určení velikosti spalovací komory, zvláště výšky plamene.  Jestliže prchavá hořlavina v ohništi nevyhoří, odchází s kouřovými plyny a vytvář...

	3.1.8. Fixní uhlík
	Z energetického hlediska je fixní uhlík nejvýznamnějším ukazatelem ovlivňující výhřevnost. Prchavá hořlavina se z paliva uvolňuje po jeho zahřátí a po jejím uvolnění zbývá fixní uhlík. Dohořívání fixního uhlíku napomáhá k udržení dostatečně vysoké tep...
	Obrázek 3: Schéma průběhu spalování

	3.2 Klady a zápory spalování biopaliv
	V posledních několika letech se na energetické využití biopaliv nahlíží jako na moderní řešení pro lokální zásobování energiemi a nakládání s odpady (IEA 2007). Spalování biopaliv sebou přináší klady a zápory, pro lepší orientaci jsem vytvořila SWOT a...
	Biopaliva mají významnou roli především, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie  a přispívají ke zlepšení životního prostředí, omezení spotřeby fosilních zdrojů energie  a tak i snižování nebezpečí skleníkového efektu (Gasparatos A. et al. 2011)...
	Spalování biopaliv, pokud je náhradou za fosilní paliva, přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů. Při spalování biopaliv však vznikají i další škodliviny a to některé velmi nebezpečné jako polyaromatické uhlovodíky, případně dioxiny (Kolonič...
	Spalování biopaliv má silné i slabé stránky. V souvislosti se SWOT analýzou je třeba analyzovat příležitosti, které mohou nastat při využívání biopaliv. Jednou z příležitostí jsou dotace. V současné době jsou k dispozici dva různé druhy dotací. První ...

	3.2.1. Emise ze spalování biopaliv
	Tuhá biopaliva mají významnou roli ve společné energetické politice EU. Mnohými autory bylo prokázáno, že použití tuhých biopaliv přispívá ke snížení produkce skleníkových plynů (Gasparatos A. et al. 2011, Silveira S. 2005). Při spalování biomasy vzni...
	Síra je v palivu z biomasy obsažena v minimálním množství, a proto emise SO2 z jejího spalování jsou velmi nízké. A to je jedna z velkých předností spalování biopaliv (Pastorek Z. a kol. 2004, Gasparatos A. et al. 2011). V důsledku toho se sníží i tep...
	Koncentrace CO ve spalinách za kotlem nejlépe ukazují na kvalitu spalovacího procesu (Alonso M. et al. 2011). Nedohořelý CO představuje ukazatel o špatně nastavených spalovacích parametrech (množství vzduchu atd.) nebo o nevhodné konstrukci spalovacíh...
	Při spalování biomasy dochází z největší části k emisím NOx (Qian F.P. et al. 2011). Sloučeniny NOx vznikají při teplotách 700 – 900 ºC spalováním dusíku obsaženého v palivu (Koloničný J. 2010). Při pálení biomasy vzniká malé množství oxidu dusného (Q...
	Rostlinná biomasa je považována za palivo vysokoalkalické, s vyšším obsahem chlóru. Problematika sloučenin chlóru při spalování biomasy je důležitá z hlediska korozivních procesů kotlového tělesa (Voláková P. 2010). Při spalování chlóru vznikají persi...

	3.2.2. Sběr, doprava a skladování biomasy
	Biomasa patří mezi tzv. rozptýlený zdroj. Pro zabezpečení dostatečného množství biomasy je nutno biomasu obvykle sbírat v rámci širšího území (např. energetické plodiny, sláma, zbytky po těžbě dřeva) či z několika lokalit (např. zbytky z průmyslového ...
	Také zdroje biomasy mohou mít sezónní charakter, zejména se jedná o biomasu  ze zemědělství. Řada druhů biomasy je dostupná sezónně, obvykle s roční periodou (sláma) nebo určitou periodou během vegetačního období (tráva). Sezónně dostupná může být i d...
	Navíc se období dostupnosti zdrojů biomasy nekryje s topným obdobím, kdy  je poptávka po biomase nejvyšší. Proto je nutno zajistit optimální skladování  či meziskladování biomasy tak, aby byl zabezpečen její optimální a rovnoměrný přísun ke konečnému ...
	Biomasa jako surovina by měla být doručena do zařízení na zpracování paliva silniční nebo železniční dopravou tak levně, jak jen to možné a v podobě, ve které se snadno skladuje, snadno se s ní manipuluje a snadno se využívá dále (IEA Bioenergy 2007)....
	Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu. Surová biomasa obvykle obsahuje určité množství vody, která ve výsledném produktu není příliš žádoucí a není žádoucí z hlediska dopravy (Váňa J. 2003). Určité druhy biomasy např. štěpka a p...
	Zlepšení shromažďování a skladování biomasy je nezbytné kvůli její sezónní produkci oproti její celoroční spotřebě. Skladování pevné biomasy je většinou venkovní s možností uskladnění na betonovém podkladu v blízkosti podniku. Lesní a zemědělské zbytk...
	Ke snížení obsahu sušiny dochází během skladování a to v důsledku respiračních procesů, což se projevuje rozkladem materiálu. Ztrátám sušiny se předchází znepřístupněním vlhkosti a kyslíku. Dobrým příkladem je uchování biomasy procesem přirozeného suš...
	Dalším negativem je riziko vzniku požáru při skladování. Riziko hrozí například  při skladování slámy, pilin a dřevní štěpky. Tyto materiály jsou náchylné k samovolnému vznícení teplem vznikajícím při bakteriálních procesech (IEA Bioenergy 2007). Nejb...

	3.3 Technologické problémy při spalování biopaliv
	Dlouhou dobu bylo využívání biomasy jako paliva považováno za zcela neškodné  pro životní prostředí. V dnešní době dochází pomalu k přehodnocování tohoto názoru. Spalování biomasy sebou přináší mnoho výhod, ale také problémy, které je nutné odstranit ...

	3.3.1.  Problematika tvorby usazenin a inkrustů při spalování biomasy
	Při termických procesech přeměny energie dochází v žárovém lůžku k fyzikálním změnám popelovin, proto je důležité pro provoz různých druhů topenišť na tuhá paliva znát teplotu tání popelovin (Nutalapati D. et al. 2007). Z praktického hlediska teplota ...
	Tvorba nánosů a inkrustů je ovlivněna přítomností alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Mezi alkalické kovy zařazujeme lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) a francium (Fr). Alkalické kovy snižují bod tání popelovin. D...
	Biomasa obsahuje alkálie a prvky alkalických zemin v iontových formách nebo organicky vázané, nejsou vázané na minerální fáze, jak je tomu ve fosilních palivech (Kassman H. et al. 2011). Způsob vazby ovlivňuje jejich uvolňování během spalovacího proce...
	Důležitým prvkem, s ohledem na jeho chování v souvislosti se spalováním je chlór (Khan A.A. et al. 2009). Spalováním biomasy s vysokým obsahem alkálií (hlavně draslíku) a chlóru může mít za následek provozní problémy zahrnující tvorbu nánosů  a vysoko...
	Chlór ovlivňuje také mobilitu anorganických látek (alkalických kovů), uvolňující se jako alkalické chloridy a hydroxidy v plynné fázi. Chlorid draselný patří mezi nejstabilnější za vysoké teploty v plynné fázi. Koncentrace chlóru často určují množství...
	Tabulka 6: Typické hodnoty chlóru tuhých biopaliv z biomasy (ČSN EN 14961-1)
	Z alkalických kovů je z energetického hlediska nejdůležitější draslík, a to z důvodu jeho vysoké koncentrace v některé biomase a také pro svou klíčovou roli při tvorbě nánosů  a inkrustů (Khan A.A. et al. 2009). Draslík je pro rostliny zdroj živin a j...
	Tyto sloučeniny se snadno uvolňují do plynné fáze při spalování (Khan, A.A. et al. 2009, Jones J.M. et al. 2007). Spalováním biomasy dochází k uvolňování draslíku  ve formě chloridu draselného (KCl) nebo hydroxidu draselného (KOH) v závislosti  na dos...
	KCl (g) > draslík (fáze usazování) > KOH (g)
	Draslík obsažený v dřevní biomase je uvolňován ve formě chloridu draselného (KCl), síranu draselného (K2SO4) a hydroxidu draselného (KOH), zatímco při spalování travní biomasy dochází k uvolňování K2Si4O9, KCl a KOH (Jones J.M. et al. 2007, Johansson...
	Podle studie Nutalapati D. et al. (2007), při spalování draslíku v přítomnosti chlóru, síry  a oxidu křemičitého dochází k řadě nežádoucích reakcí, např. alkalické reakce s oxidem křemičitým za vzniku alkalických silikátů (které se taví nebo měknou př...
	Při teplotě v rozmezí 1300 – 900  C dochází k tavení KCl, K2SO4 a KOH.  KCl je dominantní draselná sloučenina vstupující do nízkoteplotní usazovací části. Množství draslíku se ve fázi usazování zvyšuje s nárůstem dostupnosti nereaktivní frakce (hlavně...
	Tvorba usazenin a inkrustů závisí na složení biopaliva, ale také na teplotě a provozních podmínkách systému. Podle Fang X. and Jia L. (2012) je teplota tání popelovin teplota,  při které dochází k roztavení všech složek. Teplota tání popelovin je nižš...
	U slámy, celých rostlin obilovin a sena by neměla být teplota spalovacího prostoru v oblasti tvorby popele vyšší než 850 - 900 ºC a u dřevin 1150 ºC (Chungen Y. et al. 2008, Malaťák J. a Vaculík P 2008). Popeloviny obilovin mají nízkou koncentraci Ca ...
	Koncentrace alkalických kovů a kovů alkalických zemin v palivech rostlinného původu je velmi proměnlivá. Z hlediska zastoupení těchto prvků v biomase lze říci, že biomasa dřevního charakteru je obecně považována za palivo nízkoalkalické (s nižší konce...
	Tabulka 7: Teploty měknutí, tavení a tečení popelovin u dřevin a stébelnin (Malaťák J.  a Vaculík P. 2008)
	ČSN ISO 540 (Uhlí a koks – Stanovení tavitelnosti popela) poskytuje informace  o tavení a chování při tání směsi anorganických složek popela při vysokých teplotách. Standardní metoda je založena na metodě „Segerova kuželu“, která je dobře známá v kera...
	Změna skupenství popela dle ČSN ISO 540 je charakterizována čtyřmi teplotami, které se zaznamenávají při měření teploty tání:
	1. DT (deformation temperature) = teplota deformace – teplota, při které nastávají první příznaky zaoblení hrotu nebo okrajů zkušebního tělíska v důsledku tání.
	2. ST (sphere temperature) = teplota kulovitého tvaru – teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru jehlanu nebo komolého kužele je výška stejná jako šířka základny nebo teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru krychle neb...
	3. HT (hemisphere temperature) = teplota polokulovitého tečení - teplota, při které zkušební tělísko vytváří přibližně polokouli, tj. když se výška rovná polovině průměru základny.FT (flow temperature) = teplota tečení – teplota, při které se popel ro...
	Následující obrázky byly pořízeny digitálním fotoaparátem pece Carbolite v laboratoři Institutu geologického inženýrství. Tyto obrázky znázorňují charakteristické tvary změny skupenství popele dle ČSN ISO 540.
	/ /
	Obrázek 5: Charakteristické tvary změna skupenství popele – deformace (deformation), kulovitý tvar (spher), polokulovitý tvar (hemisphere), tečení (flow)
	Existují indexy spékavosti popele z biomasy, které jsou vytvořeny na základě prvkového složení popelovin rostlinné biomasy a jejich chování ve spalovacím zařízení.  Tyto indexy pomáhají k odhadu pravděpodobnosti tvorby usazenin a inkrustů během proces...
	Vamvuka D. and Karakas E. (2011) použili metody založené na výrobě popele v laboratorních podmínkách. Popel obsahoval jemnozrnné nezreagované minerály, velikost částic byla menší než 100 µm. V reálné peci, kde rychlost ohřevu a teplotní režim nejsou s...
	Jednoduchým indexem je alkalický index. Podle Xiao R. et al. (2011) je alkalický index definován jako procentuální zastoupení K2O + Na2O v popelu. Vamvuka D. and Kakaras E. (2011) alkalický index formuluje jako množství oxidů alkálií v palivu  na jedn...
	Al = ,(,K-2.O+,Na-2.O)-GJ.
	Usazování a tvorba inkrustů může nastat v případě, že alkalické indexy se pohybují v rozmezí od 0,17 do 0,34 kg/GJ.  Při hodnotách vyšších než 0,34 kg/GJ je jisté, že usazování a inkrusty se budou tvořit (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).
	Dalším indexem je poměr oxidů zásaditého charakteru k oxidům kyselého charakteru (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011, Xiao R. et al. 2011). Index Rb/a je formulován následovně:
	Jestliže hodnota Rb/a vzrůstá, zvyšuje se tendence vzniku usazenin (Vamvuka D. and Karakas E. 2011).
	Další index je vytvořen jako poměr koncentrace SiO2 a vybraných oxidů (Xiao R. et al. 2011):
	Vamvuka D. and Kakaras E. (2011) uvádí další indexy pro posouzení tvorby usazenin  a tvorby inkrustů:
	Pro hodnoty < 0,31 % nebo > 3 % tendence usazování je nízká, zatímco pro hodnotu mezi 0,3 % a 3 % je tendence usazování vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).
	Poměr síry:    S = (B/A)S
	Jestliže S < 0,6 % je tendence usazování popele nízká, jestliže 0,6 % < S < 2 % je tendence usazování popele je střední a když S > 2 % je tendence usazování popele vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).
	Jestliže TA < 0,3 % tendence usazování je nízká, jestliže 0,3 % < TA < 0,4 % tendence usazování je střední a když TA > 0,4 % je tato tendence vysoká (Zevenhoven-Onderwater M. et al. 2000).
	Xiao R. et al. (2011) ve své studii definuje index usazování Hw. Z Hw indexů lze předpokládat, k usazování dochází jesliže Fe2O3/(CaO + MgO) > 1 %. Tendence usazování je nízká jestliže Fe2O3/(CaO + MgO) < 1 % a CaO + MgO > 2 %.
	Hw = B/A × Na2O, jako Fe2O3/(CaO + MgO) > 1,

	3.3.2. Redukce tvorby nánosů
	Je důležité identifikovat faktory související s usazováním popela a tvorbou inkrustů, protože nánosy mají vliv na rychlost přenosu tepla, a tím snižují účinnost spalovacího zařízení, snižuje se rychlost toku plynu v kotlích, což může způsobovat mechan...
	Obecně lze říci, že při spalování slámy dochází k největšímu zatěžování prostoru kotle, protože sláma má nízkou objemovou hustotu a vysoký obsah chlóru a draslíku (Kassman H et al. 2011). Při úvahách o spalování slámy je bezpodmínečně nutné dobře prom...
	Tvorbu nánosů lze redukovat více způsoby. Buď to spoluspalováním, protože uhlí, rašelina a kaly z ČOV patří mezi paliva vhodné pro spoluspalování s biomasou obsahující velké množství alkálií nebo chlóru. Při spoluspalování biomasy s uhlím  je většina ...
	Al2Si2O5(OH)4 + 2SiO2 + 2KCl → 2KAlSi2O6 + H2O + 2HCl
	Al2Si2O5(OH)4 + 2KCl → 2 KAlSiO4 + H2O + 2HCl
	Ke spalované biomase se dají přidávat aditiva, která zvyšují teplotu tavení popele nebo redukují produkci zejména problémového KCl (Kassman H. et al. 2011). Bod měknutí popelovin zvyšuje: Al2O3, CaO, MgO, CaCO3, MgCO3 (Kostakis G. 2011). Zvýšením taví...
	Elementární síra nebo jiná aditiva obsahující síru či síran mohou být použity  pro sulfataci alkalických chloridů. Aditiva (síran amonný) reagují s KCl a převedou  je na méně korozivní alkalické sulfáty (Kassman H. et al. 2011, Malinský T. 2010)  a zá...
	2KCl + SO3 + H2O → K2SO4 + 2HCl.
	Draslík může být uvolňován jako KCl nebo jako hydroxid draselný (KOH).
	KOH + HCl → KCl + H2O.
	Sulfatace v plynné fázi je limitována přítomností oxidu sírového (SO3) a oxidací SO2  na SO3 (Brostrom M. et al 2007):
	2KCl + SO3 + H2O → K2SO4 + 2HCl
	SO2 + ½O2 →SO3.
	SO3 vzniká během rozkladu siřičitanu draselného:
	(NH4)2SO4 → 2NH3 + SO3 + H2O.
	Sulfatace plynného KCl je účinnější jestliže je SO3 přímo tvořen než oxidován z SO2. (Kassman H. et al. 2011).
	Dalším řešením problémů s nánosy je využívání nových odolnějších materiálů nebo například využívání keramických obkladů částí náchylných ke korozi (Kassman H. et al. 2011). Již bylo také testováno mnoho druhů keramických kompozitů, které tyto povrchy ...

	3.3.3. Popílek ze spalování biomasy
	Se stoupajícím trendem energetického využití dřevní biomasy a počtem realizací topenišť na biomasu, souvisí i otázka využití vznikajících odpadních produktů  ze spalování. Naše legislativa tento problém prozatím neřeší a tak je popel mnohdy zbytečně v...
	1. Minimalizování nákladů na likvidaci.
	2. Prostory vyhrazené pro likvidaci by umožnily další využití těchto pozemků a jsou tím sníženy požadavky na likvidaci.
	3. Finanční výnosy z prodeje vedlejších produktů by mohly alespoň částečně vyrovnat náklady na zpracování těchto produktů (Ahmaruzzaman M. 2010).
	Při posuzování možností dalšího využití popela je důležité znát jeho prvkové složení.  Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, popílek z biomasy obsahuje vyšší koncentrace CaO, MgO, SiO2 a alkalických kovů (K2O, Na2O) a nižší obsahy oxidu železitého...
	Popílky obsahují až 50 – 60 % CaO. Vápník je přítomen jako kalcit nebo oxid vápenatý - tavení popela za vysokých teplot. Popílek obsahuje asi 10 % křemene a jílové minerály jsou přítomny pouze ve stopovém množství (Cox M. et al. 2008). Draslík se také...
	Popel ze spalování dřeva obsahuje široké spektrum stopových prvků, jako jsou mangan, zinek, měď a bór (Esteves T. C. et al. 2012). Většina těchto prvků jsou esenciálními látkami pro růst rostlin, ale jsou toxické ve vysoké koncentraci (Lundborg A. 199...
	Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, který má vysoké využití, není komerční využití popílku ze spalování biomasy zatím tak rozšířené (Cox M. et al. 2008). Využití popílku ze spalování biomasy má omezení (Fernandez-Pereira C. 2011). Popílek z biom...
	V mnoha zemích využití druhotných surovin jako je popílek ze spalování biomasy, vzhledem k rostoucím nákladům na suroviny a snižování přírodních zdrojů, představuje potenciální alternativu ve stavebním průmyslu (Fernandez-Pereira C. 2011). Hlavní směr...
	Existují v podstatě tyto aplikace popílku do cementu (Ahmaruzzaman M. 2010):
	1. Náhrada v portlandském cementu – charakteristickou vlastností je nižší síla v tlaku, ale pevnost je srovnatelná nebo vyšší než u obyčejného portlandského cementu (Tkaczewska E. et al. 2012, Ahmaruzzaman M. 2010).
	2. Náhrada sádry (Ahmaruzzaman M. 2010).
	Cement je z hlediska nákladů náročnou složkou betonu. Tyto náklady na výrobu betonu mohou být sníženy částečnou obměnou cementu za popílek z biomasy. Výhodou využití popílku je nižší poptávka po vodě při podobné funkčnosti, snižuje odvzdušnění betonu ...
	Alkálie obsažené v popílku z biomasy mohou pronikat do betonu a jejich přítomnost může vést ke korozi betonu (Cox M. et al. 2008). Jedná se o reakce mezi cementovou pastou a agregátem (Esteves T.C. et al. 2012). Alkálie mohou způsobovat  alkalicko-kře...
	Popílek získaný spalováním biomasy není možno dle současné legislativy používat jako příměs do betonu, pro svůj „neuhelný“ původ (Rajamma R. et al. 2009 a Esteves T.C. et al. 2012. Podle Evropského seznamu odpadů je popílek z biomasy klasifikován jako...
	Stejně jako u popílku ze spalování uhlí je možné očekávat, že popílek z biomasy bude stejně reagovat s hydroxidem vápenatým za vzniku stabilnějšího hydrátu křemičitanu vápenatého. Kromě toho jemnost částic popílku zvyšuje kompaktnost směsí (plnící úči...
	Popílek z fosilních paliv je možné využívat jako zpevněný zásypový materiál  při rekultivaci hlubinných dolů. Jedním z možných využití je při rekultivaci hlubinných dolů, kde je možné popílek použít jako zpevněný zásypový materiál. Zpevněný zásypový m...
	Dále je možné popílek z fosilních paliv využívat pro zemědělskou rekultivaci překrytím popílku vrstvou půdy nebo rašeliny. Požadavky na kvalitu popílků pro rekultivace popisuje Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ...
	Tento způsob je pro pěstování rostlin nejvhodnější, ale lze jej použít pouze tam, kde se půda k překrytí popílku získá hloubením usazovacích nádrží. Pro nezávadnou zemědělskou rekultivaci je rozhodující kvalita popílku, tedy obsah těžkých kovů  a dalš...
	V příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  a jejich využívání na povrchu terénu jsou uvedeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluh...
	V neposlední řadě je možné použít popílek z biomasy jako surovinu pro přípravu kompostu a množství rizikových prvků posoudit podle Vyhlášky č. 341/2008 Sb.  o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Takový popílek musí splnit zrnit...
	Vliv přídavku popele ze spalování dřeva na kvalitu kompostu zkoumal Kuba T. et al. (2008). Z jeho výzkumu vyplynulo, že popílek nemá negativní efekt na teplotní dynamiku, mikrobiální aktivitu a zvýšení obsahu těžkých kovů výsledného kompostu. Všechny ...
	Popílek ze spalování biomasy je bohatý na obsah hlavních živin - draslík, hořčík, vápník  a fosfor, ostatní mikroprvky jsou obsažený v zanedbatelném množství (Kuba T. et al. 2008). Popílek může zlepšovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd...
	Popílek ze spalování biomasy je možné v současné době posuzovat s ohledem na jeho prvkové složení a s ohledem na platnou současnou legislativu tak, že je to materiál pocházející z organické nekontaminované hmoty a tudíž je vhodné ho opět za určitých p...
	Dalším možným způsobem zemědělského využití popílku ze spalování biomasy  je společná aplikace se statkovými hnojivy zejména s hnojem nebo kejdou. Praktické provedení společného využití kejdy a rostlinného popílku nastává smísením 10 - 20 % hmotnosti ...

	3.4 Technologické požadavky na kvalitu biopaliv
	Technologické požadavky na kvalitu biopaliv jsou zohledněné vyhláškou č. 13/2009 Sb.  o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy EU a stanovuje požadavky na kv...
	Vysvětlivky: zeleně jsou vyznačeny metody stanovení
	Proces postupů stanovení pevných biopaliv je vyžadován výrobci biopaliv, výrobci topenišť a kotlů a jejich uživateli. Technické normy obsahují terminologii a klasifikaci biopaliv, fyzikálně-chemické vlastnosti, požadavky na bezpečnost, na odebírání vz...
	Technologické požadavky na kvalitu biopaliv jsou popsány v ČSN EN 15234-1 Tuhá biopaliva – prokazování kvality paliv. Tato evropská norma stanovuje postupy  pro splnění požadavků na kvalitu (řízení kvality) a popisuje opatření, která s dostatečnou dův...
	Další skupiny skupinu z hlediska požadavků na kvalitu biopaliva tvoří tzv. fyzikálně-mechanické ukazatele. Fyzikálně-mechanické ukazatele udávají geometrické parametry výlisků, hustotu výlisků, abrazi a jejich pevnost v tlaku. Mezi nejvýznamnějšími fy...
	 Geometrie výlisku jsou vázány na topeniště, pro které je určen. Tvar a velikost nesmí způsobovat problémy při manipulaci a dopravě. Vzhledem ke způsobu zhutňování rozlišujeme 3 základní tvary: pelety, brikety a granule (Janíček J. 2011, Kotlánová A....
	 Mechanickou odolnost pro tuhá biopaliva lze definovat jako schopnost zhutněného paliva zůstat neporušené, např. odolávat abrazi (otěru, odrolu), nárazům během manipulace a přepravy. Mechanická odolnost se stanovuje podle ČSN EN 15210. Vysoká hodnota...
	 Měrná hmotnost je důležitým ukazatelem kvality výlisku jako biopaliva z hlediska manipulace, pevnosti (doba hoření), objemové a tvarové stálosti (absorpce vzdušné vlhkosti).


	4. Problematika zpracování bioodpadů v ČR
	V posledních letech probíhají v ČR diskuze o zpracování odpadů a jeho dalšího vývoje. Centrem pozornosti je zejména biologická část z komunálních odpadů. Města či obce se často potýkají s volbou, zda zvolit opatření zahrnující spalovnu KO nebo některo...
	Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu  nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky rozložitelné odpady patří zejména odpady zemědělské, zahradnické a lesnické, odpady z potravinářského průmyslu, papírensko-celulózařského...
	Volba technologie zpracování závisí na mnoha faktorech, především na druhu odpadu. V současné době jsou ovšem neopominutelným faktorem také finanční možnosti původců odpadu (Zemánek P. a kol 2010). Biologicky rozložitelné odpady lze úspěšně zpracováva...
	4.1 Komposty
	Legislativní podmínky pro využívání bioodpadů jsou dány především zákonem  o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a nařízením Evropského parlamentu a Rady 1774/2002 (ES). Při ...
	Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky (Šedivá I. 2006)...
	Biochemicky při tvorbě kompostu probíhá aerobní rozklad podle následující rovnice (Internet 8):
	C6H12O6 + 6 O2 => 6 CO2 + 6 H2O
	glukóza + kyslík => oxid uhličitý + voda
	Přeměna organických látek na humusové látky během kompostovacího procesu probíhá v těchto fázích:
	1. Fáze - mineralizace. Trvá 1 měsíc. Mikrobiologickou činností probíhá rozklad  v prvních dnech velmi rychle. Vyznačuje se rychlým nárůstem teploty (v závislosti  na vstupních materiálech) až 70  C. Lehce odbouratelné makromolekuly, jako bílkoviny a ...
	2. Fáze – přeměnná. Trvá od čtvrtého do desátého týdne. Teplota postupně klesá  a mineralizované živiny přecházejí do humusového komplexu. Původní vzhled, struktura a pach hmoty se ztrácí. Kompost získává drobtovitou strukturu hnědé barvy  s vůní lesn...
	3. Fáze - syntéza. Živný humus se mění na trvalý s vysokou účinností. Teploty kompostu se vyrovnávají s teplotami okolí. Celkový pokles hmotnosti ve vztahu k původní hmotnosti dosahuje hodnot nad 50 % (Kára J. a kol. 2002).
	V Anglii a Walesu se snaží přidělit kompostu vyrobeného z BRO statut výrobku  na základě protokolu kvality. Tento protokol kvality (QP) byl financován Agenturou  pro životní prostředí (NIEA), velšskou vládou a Severním Irskem. Protokol kvality  je pou...

	4.1.1. Hygienizace kompostu
	Hygienizací se rozumí způsob úpravy bioodpadu, kterým se snižuje počet patogenních organismů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod stanovenou hodnotu (Vyhláška č. 341/2008 Sb.).
	U hygienizace je třeba kontrolovat jejich účinnost. Hodnocení účinnosti hygienizace se neobejde bez mikrobiologických analýz, které indikují přítomnost sledovaných patogenů. Účinná hygienizace by měla být třístupňovým procesem (Matějů L. a kol. 2011)....
	Použitý proces pro hygienizaci musí být validován. Validace je poskytnutí důkazu, že proces (metoda nebo technologie) je schopný sloužit určenému účelu. V tomto případě prokázat požadované snížení počtu indikátorových organismů. Výsledkem má být numer...
	Ke kontrole účinnosti hygienizace technologií (způsobů biologického zpracování  v zařízeních k využití bioodpadu) dle vyhlášky č. 341/2008 se používá:
	1. Monitoring technologických parametrů použité technologie (například teplota, vlhkost, doba zpracování) podle tabulky 16.
	2. Kritéria pro hodnocení výstupů ze zařízení jsou uvedené v tabulce 17 při četnosti kontrol podle tabulky 18.
	3. V případech zpracování vedlejších živočišných produktů podle § 5 odst. 4 ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů. Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků jsou uvedeny v  tabulce 10 v kapitole 3.3.
	Tabulka 16:  Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním (příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.)

	4.1.2. Změny energetických parametrů během kompostování
	Komposty pro energetické účely musí splňovat podmínku výhřevnosti (v bezvodém stavu musí být vyšší než 10 MJ/kg pro střední stacionární zdroje) dle vyhlášky  č. 13/2009 Sb. Pro vyhodnocení efektivního využití energie, je třeba si uvědomit důležitost ...
	Biomasa s vysokým obsahem ligninu má zpravidla vyšší výhřevnost než materiál obsahující převážně celulózu (Balat M. et al. 2009, Yaman S. 2004). Výhřevnost samotného ligninu je při 28,8 MJ/kg o cca dvě třetiny vyšší než celulózy (cca 17,3 MJ/kg) (Webe...
	Dalším důležitým parametrem ovlivňujícím výhřevnost je vysoký obsah vlhkosti (až 50 %) u vyzrálého kompostu. Jestliže se vyzrálý kompost chová jako dřevní hmota,  lze předpokládat ztrátu volné vody, což by znamenalo pokles vlhkosti na 20 % po čtyřech ...

	4.1.3. Možnosti využití kompostů jako biopaliva
	V oblasti výroby kompostů existuje možnost energetického využití přebytku kompostu  a kompostu, který svými parametry nevyhovuje vyhlášce č. 341/2008 Sb. Energetické využití kompostů může být úspěšné za předpokladu, že bude ekologicky účelné  a ekonom...
	Ve vyhlášce č. 453/2008 Sb. o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy je uvedeno jako biopalivo kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití (energetický kompost)  a tvarované neb...
	Příkladem energetického využití kompostu můžeme uvést projekt města Bystřice  nad Pernštejnem. Zde se pro energetické účely využívají BRO, gastroodpady  a vytříděné frakce papíru. Tyto látky představují základní vstupy pro výrobu kompostů. U vzniklého...
	V České republice vzniká také nová technologie biologického dosoušení biomasy (BDB). Touto metodou se zabývají pracovníci ve výzkumném centru Albrechtice, provozované společností AGRO – EKO s.r.o. sídlící v Ostravě. Společnost AGRO – EKO se zabývá pře...
	Například rakouská firma Compost Systems GmbH se sídlem ve Welsu zkouší možnost výroby BDB na kompostárně vybavené řízenou aerací. U této technologie je průběh fermentačních teplot monitorován a řízen vzdušením nebo odsáváním vzduchu  z krechtových hr...

	4.1.4. Ekonomika kompostárny
	Ekonomická stránka kompostárny představuje investiční náklady a provozní náklady (Habart J. a kol. 2009, Zemánek P. a kol. 2010).
	Investiční náklady klasické kompostárny (zpracování BRO v hromadách trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru s využitím standardní techniky) nedosahují takové výše jako při výstavbě jiných zařízení k nakládání BRO (např. bioplynové stanice, kompos...
	Provozní náklady kompostárny budou vždy ovlivňovat zejména náklady na svoz  a úpravu surovin, dopravní vzdálenost a náklady na řízení kompostovacího procesu (Zemánek P. a kol. 2010). Kompostování nebývá výnosnou činností a často  je úspěchem dosažení ...
	V souvislosti vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, stoupl na významu využití finálního produktu. Při výrobě kompostu se musí snažit o nejlepší parametry finálního výrobku (Habart J. a kol. 2009). Riz...
	Rizikem kompostování odpadů na centrální úrovni může být ekonomická neefektivnost provozu kompostáren. Problémem nízké ekonomické efektivnosti kompostáren  je nedostatečný odbyt vyrobených kompostů na trhu (Váňa J. 2001). Podle Habarta J. (2010) a mýc...
	V rámci provozu a zejména následného využití kompostů je jedním z nejdůležitějších faktorů kvalitní marketing. Jeho úlohou je vedle zvyšování povědomí občanů  o možnosti třídění a odvozu biologicky rozložitelných odpadů na kompostárnu rovněž informová...


	5. Energetické parametry technologických kompostů
	Možnost uplatnění produkovaných kompostů v energetice z hlediska jejich energetických parametrů byla sledována na kompostárnách v MS kraji. Kompostárny byly vybrány podle druhu kompostovaného odpadu. Vzorky kompostů byly odebrány z kompostárny Velká P...
	5.1 Odběr vzorků z jednotlivých lokalit
	Vzorky o hmotnosti 7 kg byly odebrány společně s obsluhou zařízení a Ing. Ondřejem Zajoncem v období od 13.10 do 15. 12. 2011. Vzorky byly odebrány do igelitových zipových pytlů. Při odběru vzorků byly dodrženy zásady uváděné v metodickém pokynu MŽP p...
	Vzorek číslo 1 byl odebrán na kompostárně v obci Velká Polom provozovanou společností OBSED a.s.. Kompostárna vyprodukuje přibližně 500 – 1000 tun kompostu za rok. Kompost vzniká z větší části zpracováním stabilizovaných odpadů z ČOV, odpadů z rostlin...
	Vzorky číslo 2, 3, 4 byly odebrány v ČOV Rýmařov. ČOV Rýmařov se zabývá výrobou kompostů již několik let. Bohužel o kompost není zájem a je zde skladován bez dalšího využití. Nejprve byly odebrány vzorky číslo 2 a 3. Jednalo se o vyzrálé komposty, při...
	V průmyslové kompostárně v areálu Regionálního centra logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. byly odebrány vzorky číslo 5, 6, 7, 8.  Průmyslová kompostárna používá biodegradaci odpadů technolo...
	Vzorek číslo 5 byl cíleně vyrobený energokompost. Energokompost byl vytvořen  z vyzrálého prosátého kompostu a dřevní štěpky v poměru 1:1. Průmyslová kompostárna Nehlson Třinec s.r.o. se v současné době začala zabývat problematikou energetického využi...
	Další vzorky byly odebírány ve výzkumném centru Albrechtice, provozované společností AGRO – EKO s.r.o. sídlící v Ostravě. Společnost AGRO – EKO se zabývá přepracováním a hygienizací vstupních surovin technologií řízené aerobní fermentace s cílem výrob...
	Vzorek č. 12 byl odebrán ve sběrném dvoře v Kunčicích u Bašky provozovaný společností A.S.A., s.r.o. Jednalo se kompost vyrobený z BRO, dřevní štěpky, odpadu z údržby městské zeleně. Sběrný dvůr Kunčice u Bašky přidává do kompostovacího procesu filtra...
	Poslední vzorek č. 13 byl odebrán Ing. Janou Kučerovou, PhD. Jednalo se o domácí kompost. Pro přípravu kompostu byla použita sláma, seno, králičí a očí trus, zbytky ovsa a brambor a malé množství drůbežího trusu.

	5.2 Granulometrická analýza
	Nejdříve byla odebrána část vzorku (10 g) pro stanovení vlhkosti a další část vzorku byla vysušena při teplotě < 40 ºC v sušárně. Po vysušení byly vzorky naváženy na 100 g a jemně ručně nadrceny, tak aby se uvolnily slepené částice a mohla být provede...
	Kvalitativní parametry kompostu v SRN jsou z hlediska zrnitosti splněny, jestliže se 50 % částic vyskytuje v rozmezí 0 – 5 mm.  Granulometrický rozbor byl proveden podle ČSN EN 15149-2 Tuhá biopaliva – stanovení rozdělení podle velikosti částic – část...
	Pro granulometrický rozbor byla použita síta o velikosti ok: 3,15 mm, 2,0 mm, 1,6 mm (místo 1,4 mm), 1,00 mm, 0,5 mm a 0,25 mm. Výsledky zrnitostního rozboru jsou uvedeny v tabulce 22 a výsledky pro výpočet kumulativní křivky jsou uvedeny v tabulce 23...
	Zařazení energetického kompostu podle „ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace třídy paliv – část 1: Obecné požadavky“. Podle klasifikace o původu zdroje biopaliv je složité. Pravděpodobně by se pro klasifikaci měl vzít v úvahu materiál, který tvo...
	Nejvyšší hodnotu d050 vykazovaly komposty firmy OBSED, Nehlsen 1, Albrechtice 2, Baška a domácí kompost. Nejvyšší zastoupení ve třídě > 3,15 mm vykazoval kompost Nehlsen 1, 3, Albrechtice 2 (BRKO), Baška a domácí kompost. Z uvedených výsledků nevyplýv...
	Pro spalovací zařízení je velmi důležitá velikost zrn popela, a to z hlediska problematiky tvorby nánosů i inkrustů, vysokoteplotní koroze, úniků těžkých kovů a prachových částic (Dahl O. et al. 2009, Kampa M. and Castanas E. 2008). Velké částice (>50...

	5.3 Kvalitativní parametry technologických kompostů
	Mezi základní ukazatele sledované z hlediska energetické charakteristiky tuhého paliva patří obsah vlhkosti, zastoupení majoritních prvků (C, H, N, S, O), obsah popelovin, výhřevnost, prchavá hořlavina, fixní uhlík, spalné teplo. Výsledky základních e...

	5.3.1. Obsah vlhkosti
	V tabulce 24 je uveden obsah vody v analytickém vzorku. Jedná se o volnou vodu, která  je ovlivněna klimatickými podmínkami a způsobem uskladnění (Baláš M. a Moskalík J. 2009). Obsah vody v odebraných vzorcích se pohyboval od 16,23 do 77,31 %. Větší r...
	Vzorek č. 1 obsahoval 72,25 % vody, vyšší obsah vody byl naměřen zřejmě z důvodu, že kompostárna Velká Polom není zastřešená a v době odběru vzorku silně pršelo. Totéž se týká vzorků č. 2, 3, 4 z ČOV Rýmařov, kdy se obsah vody se pohyboval od 41,57  d...
	Protože vysoká vlhkost negativně ovlivňuje teplotu spalování, nedopal, spotřebu paliva  a výhřevnost, je nutné obsah vody snížit na minimum (Khan, A.A. et al. 2009). V praxi  je možné spalovat biomasu s vlhkostí do 50 % vody, doporučená vlhkost je vša...

	5.3.2. Majoritní prvky
	Majoritní prvky v kompostech (C, H, N, O, S) byly analyzovány na elementárním analyzátoru EuroVector. Obsah síry byl pod mezí detekce přístroje 0,1 % u všech vzorků technologických kompostů. Obsah uhlíku v tuhém palivu může být různý, např. obsah uhlí...
	Uhlík je nejvíce obsažen ve dřevě což také potvrzuje graf 3, protože nejvyšší obsah uhlíku vykazoval vzorek č. 5. „energokompost“, který obsahoval 43,27 % uhlíku. Zvýšený obsah uhlíku byl způsoben přídavkem štěpky k vyzrálému kompostu (v poměru 1:1).
	Vzorek č. 9 a 11 vykazoval také vyšší obsah uhlíku (35,41 – 36,02 %), protože vstupní surovina do kompostu obsahovala vyšší podíl dřevní štěpky. Porovnáme-li koncentraci uhlíku v dřevní biomase (tabulka 25) s koncentrací uhlíku v energokompostu (vzore...
	Graf 3: Obsah uhlíku v sušině kompostu (%) – popis vzorku tabulka 20
	Z uvedených výsledků je zřejmé, že se při kompostování může ztratit až 40 % uhlíku. Uhlík by měl být při výrobě biopaliva znova dodán např. přídavkem štěpky nebo jiného materiálu, který nemusí projít hygienizací. V případě přídavku odpadu by musela su...
	Důležitým prvkem je také vodík. Příznivě ovlivňuje výhřevnost biopaliva (Jursík F. 2005). Obsah vodíku se během procesu kompostování nemění. Nejvyšší procentuální zastoupení vodíku bylo naměřeno u vzorku č. 5 a to 6,494 %. U ostatních vzorků se naměře...
	Koncentrace dusíku v energokompostu je důležitá z hlediska emisí oxidů dusíku (Lucassen A. et al. 2011). Obsah dusíku ve vzorku kompostu primárně ovlivňuje surovinová skladba kompostu, ale i technologie kompostování. Pokud vstupní surovina pro kompost...
	Graf 4: Obsah C/N  v sušině (%) - popis vzorku tabulka 20
	Z grafu 4 je zřejmé, že pouze jeden kompost (Albrechtice 1) splňoval podmínku  20 < C/N < 30 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. a kompost by byl vhodný pro zemědělské využití nebo k úpravě povrchu.

	5.3.3. Obsah popelovin
	Má-li mít palivo na bázi kompostu srovnatelné vlastnosti s uhlím, pak by měl být obsah popelovin v kompostu srovnatelný s obsahem popelovin v hnědém uhlí (do 30%). Obsah popelovin v biomase může být ovlivněn např. způsobem pěstování, sklizně  a sklado...
	Graf 5: Obsah popelovin v sušině (%) – popis vzorku tabulka 20
	Z grafu 5 je zřejmé, že nejnižší obsah popelovin byl naměřen u vzorku č. 5 (13,21 %). Vzorek energokompostu obsahoval dřevní štěpku, která má minimální množství popelovin (okolo 0,5 %). Dřevní štěpka ovlivnila i obsah popelovin ve vzorku č. 9, 11 (24,...
	Dle ČSN P CEN/TS 15440:2007 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy byla provedena analýza stanovení obsahu biomasy, výsledky analýzy  je možné sledovat v grafu 6. Tento postup slouží k tomu, aby se vydefinovala biologicky rozložite...
	Graf 6: Koncentrace biomasy, nebiomasy a popela v technologických kompostech

	5.3.4. Výhřevnost
	Výhřevnost vzorků v sušině se pohybuje od 5706 do 13025 kJ/kg což je vidět v následujícím grafu. Vyhláška č. 13/2009 Sb. definuje minimální výhřevnost v bezvodém stavu, která nesmí být nižší než 12 MJ/kg pro malé stacionární zdroje  a nesmí být nižší ...
	Graf 7: Výhřevnost v sušině a spalné teplo (kJ/kg)
	Podmínka minimální výhřevnosti v sušině podle vyhlášky 13/2009 Sb. byla splněna  u vzorku č. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Typické hodnoty výhřevnosti v sušině dle ČSN EN 14961-1 ukazují, že hodnoty výhřevnosti (MJ/kg) u dřevinné biomasy dosahují až 19,1 MJ/kg ...
	Obsah vody ve vzorku kompostu významně ovlivňuje výhřevnost. Ze závislosti mezi vlhkostí kompostu a výhřevností vyplývá, že pro docílení výhřevnosti vyšší než 10 MJ/kg musí být vlhkost kompostu menší než 24% (graf 8).
	Hodnota výhřevnosti je ovlivněna obsahem spalitelných látek, zastoupením hlavních složek biomasy (lignin a celulóza). V případě kompostů nebyla prokázána statisticky významná závislost mezi obsahem ligninu a výhřevností v sušině. Koeficient korelace d...

	/
	Graf 9: Závislost mezi obsahem celulózy a výhřevností
	5.3.5. Fixní uhlík, prchavá hořlavina
	Z energetického hlediska je fixní uhlík nejvýznamnějším ukazatelem ovlivňující výhřevnost (Hsi C. et al. 2008). Biomasa je charakteristická nízkým obsahem fixního uhlíku oproti uhlí (Vokatý R. 2011). Výsledky obsahu fixního uhlíku pro 13 vzorků jsou u...
	Mezi koncentrací fixního uhlíku a výhřevností kompostů byla prokázána statisticky významná závislost (r = 0,78) na hladině významnosti 0,005, kdy byla splněna podmínka kritické hodnoty koeficientu korelace (r = 0,72) pro 13 vzorků (graf 11).
	Dále byla prokázána statisticky významná závislost mezi obsahem fixního uhlíku  a celulózou (graf 12), kdy hodnota koeficientu korelace r = 0,73 byla vyšší než kritická hodnota koeficientu korelace. Nebyla prokázána statisticky významná závislost mezi...

	/
	Graf 12: Závislost mezi obsahem fixního uhlíku a celulózou
	Dalším důležitým parametrem je prchavá hořlavina. Ve všech formách biomasy  je značný podíl prchavé hořlaviny. Nejvyšší koncentrace prchavé hořlaviny byla naměřena u energokompostu (vzorek č. 5), zřejmě v důsledku vyššího obsahu dřevní štěpky. Dřevo o...

	5.4 Majoritní složky v kompostech
	U vzorků kompostů odebraných z kompostáren v okolí byly sledovány hlavní majoritní složky jako je celulóza, hemicelulóza a lignin. Obsah majoritních složek je velmi důležitý, protože obecně lignocelulózové paliva korelují s výhřevností (Saidur R. et a...
	Majoritní složky se v biomase vyskytují v různém zastoupení podle druhu. Obsah celulózy se obvykle snižuje v tomto pořadí: kontaminovaná biomasa > bylinná biomasa  a zemědělská biomasa > dřevo a dřevní biomasa > živočišná biomasa (Vassilev S.V. et al....
	Z grafu 14 je zřejmé, že u vzorku č. 5, 7 a 9 byla koncentrace celulózy nejvyšší. Vzorek č. 5 (energokompost) obsahoval 43,23 % celulózy, vzorek č. 7 (dřevní štěpka smíchána s kalovou vodou) obsahoval 41,03 % celulózy a vzorek č. 9 (20 % dřevní štěpka...
	/
	Graf 14: Koncentrace majoritních složek v technologických kompostech
	U všech odebraných vzorků technologických kompostů měla nejvyšší koncentraci celulóza, potom lignin a následně hemicelulóza. Pouze u vzorku č. 3 bylo naměřeno nepatrně vyšší množství ligninu (16,46 %) než celulózy (15,76 %). U ostatních vzorků technic...
	Obsah ligninu se pohyboval u všech vzorků technologických kompostů přibližně od 10,98 do 19,78 %. Nejnižší koncentrace ligninu byla naměřena u vzorku č. 8. Jedná se o vyzrálý kompost z roku 2011 vyprodukovaný kompostárnou Nehlsen Třinec. Nejvyšší obsa...
	Nejnižší obsah hemicelulózy byl naměřen u vzorků č. 2, č. 4 a č. 7. Vzorek č. 2 obsahoval 2,04 % hemicelulózy a jedná se o vzorek vyzrálého kompostu, 3 roky nehnojený, promíchaný listím. Vzorek č. 4 obsahoval 2,86 % hemicelulózy a jedná se  o vzorek v...

	5.5 Rizikové prvky
	ČSN EN 14961-1 uvádí koncentrace rizikových prvků v biomase, která tvoří podstatnou část kompostu. Výsledky koncentrace rizikových prvků pro 13 vzorků technologických kompostů jsou uvedeny v tabulce 26.
	Z tabulky 26 je zřejmé, že obsahy rizikových prvků v kompostech byly vyšší než obsahy rizikových prvků v dřevní hmotě nebo trávě, což souvisí s nabohacením anorganické složky během procesu kompostování (Hsu et al. 2001, Cai Q. Y. et al. 2008, Zajonc O...
	Pokud porovnáme obsahy těžkých kovů v kompostu s vyhláškou č. 341/2008 Sb. nevyhovují vyhlášce (tř. 1) pouze 2 vzorky obsahem Zn (v tabulce 26 jsou vyznačeny červeně), podmínku tř. 2 již oba vzorky splňují. Pro využití kompostů k rekultivaci nebo pro ...

	5.6 Prvky alkalických kovů a alkalických zemin
	Tvorba nánosů a inkrustů je ovlivněna přítomností alkalických kovů a kovů alkalických zemin, ale i chloru a síry (Jenkins B.M.  et al. 1998, Darvell L.I. et al. 2010, Teixeira P. et al. 2012). Problematika tvorby nánosů a inkrustů byla popsána v kapit...
	Graf 15: Koncentrace draslíku a chlóru v popelovinách (mg/kg)
	Draslík je nejdůležitějším prvkem z alkalických kovů pro svou klíčovou roli při tvorbě nánosů a inkrustů (Khan A.A. et al. 2009). Nejvyšší koncentrace draslíku byla naměřena u vzorku č. 12 (BRO + dřevní štěpka + odpad z údržby městské zeleně + odpady ...
	Mobilitu draslíku ovlivňuje chlór (Werkelin J. et al. 2010). Nejvyšší koncentrace chlóru byla naměřena u domácího kompostu (vzorek č. 13). Vysoká koncentrace 541,29 mg/kg chlóru je zřejmě způsobena slámou, která je hlavní vstupní surovina kompostu.  D...
	Pro výpočet indexů spékavosti byly analyzovány vzorky kompostů metodou RTG-fluorescence v laboratořích ZUOVA (protokol číslo 60717/2011). Protokoly jsou k dispozici u autora. Výsledky prvkové chemické analýzy byly přepočteny na oxidy a jsou uvedeny v ...
	Vamvuka D. and Kakaras E. (2011) uvádí další indexy pro posouzení tvorby usazenin  a tvorby inkrustů:
	S/A = ,Si,O-2.-,Al-2.,O-3..
	Pro hodnoty < 0,31 % nebo > 3 % tendence usazování je nízká, zatímco pro hodnotu mezi 0,3 % a 3 % je tendence usazování vysoká (Vamvuka D. and Kakaras E. 2011).  Po dosazení hodnot do indexu S/A je možné zhodnotit tendenci usazování technologických ko...
	Xiao R. et al. (2011) ve své studii definuje index usazování Hw. Z Hw indexů lze předpokládat, k usazování dochází jesliže Fe2O3/(CaO + MgO) > 1 %.  Masiá T. et al. (2007) používá poměr bazických a kyselých oxidů společně s oxidem sodným  a draselným ...
	Fu = (B/A)*(Na2O+K2O).
	Pokud je hodnota Fu menší než < 0,6 pak existuje pouze nízká pravděpodobnost,  u hodnot v rozmezí 0,6 – 40 je pravděpodobnost vysoká a při hodnotě nad 40  je pravděpodobnost extrémně vysoká.
	Vypočtené výsledky struskovacích indexů a alkalického indexu indikují, že pouze v jediném případě vzorek č. 5 „Energokompost“ firma Nehlsen Třinec nebude problematický během spalovacích procesů.
	Vysvětlivky: Xiao R. et al. (2011), Fouling index Fu - Masiá (2007). Zeleně hodnoty vyhovující. Oranžová – vysoká pravděpodobnost tvorby inkrustů podle Tortosa Masiá. Červeně vysoká pravděpodobnost tvorby usazenin a inkrustů.

	5.6.1.  Vliv chemického složení popelovin na tavitelnost
	Dřevěná paliva obsahují v popelovině značné množství alkalických kovů, které jsou obvyklou příčinou zanášení teplosměnných ploch, a tyto alkalické kovy se snadno uvolňují ve zplyňovací fázi spalování. U paliv z biomasy mají tyto složky podobu solí neb...
	Některé druhy biomasy mají nízký bod měknutí popelovin (800  C až 900  C), je proto nebezpečí nalepování a spékání popelovin na roštu či keramických tělesech ve spalovací komoře. Tuto vlastnost způsobuje velký podíl sloučenin alkalických kovů. Tání po...
	 Tavitelnost popela - teplota měknutí = Teplota měknutí TA ( C) je dolní mez intervalu tavitelnosti popela.
	 Tavitelnost popela - teplota tání = Teplota tání TB ( C) se může nacházet kdekoliv  v rozmezí intervalu tavitelnosti popela. Teplota tání je závislá na složení popela  a na okolní atmosféře ve spalovacím prostoru.
	 Tavitelnost popela - teplota tečení = Teplota tečení TC ( C) je horní mez intervalu tavitelnosti popela.
	Stanovení probíhalo v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, podle ČSN ISO 540. Vzorky popele technologických kompostů byly rozetřeny v achátové misce. Rozměr zrn byl pod 0,075 mm. Popel byl ovlhčen destilovanou vodou. Forma byla nejprve ...
	/ /
	Tělisko bylo vloženo do pece Carbolite a byly sledovány charakteristické teploty: teplota deformace (DT), teplota kulovitého tvaru (ST), teplota polokulovitého tvaru (HT) a teplota tečení (FT). Výsledky měření tavitelnosti popela dle ČSN ISO 540  pro ...
	//
	Obrázek 7: Pec Carbolite
	Teplota tání popelovin u technologických kompostů probíhal v teplotním intervalu  od 1190 do 1431 ºC. Nejnižší teplota tání popelovin (1190 ºC) byla naměřena u vzorku č. 10. Nejvyšší teplota tání popelovin (1431  C) byla naměřena u vzorku č. 12.  Všec...
	Tabulka 28: Teploty tavitelnosti popele technologických kompostů
	Z grafu 16 a 17 je zřejmá statisticky významná závislost mezi alkalickým indexem  a bodem tání popelovin (r = 0,80) a poněkud méně významná závislost mezi RB/A  a bodem tání popelovin (r = 0,73).  U ostatních indexů uvedených v tabulce 27 nebyly zjišt...


	6. Energetické parametry laboratorně připravených kompostů z travin
	Produkce travní hmoty na zemědělské půdě a ploch zeleně obecních a městských aglomerací představuje těžce řešitelný biologický odpad. Ekosystém trávníků zaujímá v ČR přes 20 % výměry zemědělské půdy. Je to zhruba 970000 ha (Kollárová M.  a Plíva P. 20...
	6.1 Odběr vzorků travin
	Vzorky travin byly odebrány v období květen až září 2011 ve výzkumné stanici travinářské firmy OSEVA PRO s.r.o. Zubří. Vzorky travin jsem odebrala společně s Ing. Ondrou Zajoncem. Byly odebrány do papírových pytlů o celkové hmotnosti cca 30 kg. Byly o...

	6.2 Výnos zelené hmoty
	Luční směsi i jednotlivé travní druhy reagují v průběhu sklizňového roku rozdílně z hlediska výnosu sušiny a optimálního termínu sklizně biomasy pro energetické využití (Andert D. a kol. 2007). Optimální termín sklizně trav pro energetické účely může ...
	Kostřavu rákosovitou Koru lze doporučit pro sklizeň do jednoho měsíce po termínu sklizně na semeno, kdy dochází k nárůstu obsahu sušiny v zelené hmotě a maximalizaci výnosu sušiny. U ovsíku vyvýšeného rožnovského dochází při sklizni měsíc  po sklizňov...

	6.3 Automatický kompostér NatureMill
	Nejprve byly analyzovány vzorky travin v laboratořích VŠB-TÚO. Poté byly ze vzorků travin připraveny komposty. Vzhledem ke zdlouhavému procesu kompostování byl využit automatický kompostér firmy NatureMill model NM125 (obrázek 8) vyrobený v USA.
	Komposty byly připraveny dle návodu výrobce. Kapacita kompostéru odpovídá 2,5 kg suroviny na den, celkové množství do 7 kg za týden. Vstupní surovina do kompostéru obsahovala 2,4 l trav, 1,2 l pilin a 0,6 l organického substrátu, který se dodává jako ...

	6.4 Změna energetických parametrů
	Mezi základní energetické parametry stanovené pro traviny patří obsah vlhkosti, zastoupení majoritních prvků (C, H, N), obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, spalné teplo. Energetické parametry pro vstupní suroviny, jako jsou jednotlivé dru...

	6.4.1. Vlhkost
	Vlhkost vstupních surovin do procesu kompostování byla relativně nízká, pohybovala se v rozmezí 32,91 – 41,79 %. Po zkompostování vzorků trav v kompostéru NatureMill  a následném dozrání na volné ploše dosahovala vlhkost hodnoty v rozmezí 4,38 – 6,29 %.

	6.4.2. Změna zastoupení majoritních prvků
	Majoritní prvky uhlík, vodík a dusík byly analyzovány na elementárním analyzátoru EuroVector. Koncentrace vodíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu  se pohybovala v rozmezí 6,3 – 6,93 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků  se koncentrace vo...
	Graf 19: Srovnání koncentrace vodíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu (%)
	Srovnání koncentrace uhlíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu  je možné sledovat v grafu 20.
	Graf 20: Srovnání koncentrace uhlíku ve vstupní surovině pro výrobu kompostu a v kompostu (%)
	Koncentrace uhlíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu se pohybovala v rozmezí 47,27 – 49,32 %. Dle ČSN EN 14961-1 typický obsah uhlíku v sušině trav by měl být 46 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků trav se koncentrace uhlíku pohybovala v...
	Graf 21: Úbytek uhlíku během kompostování (%)
	Koncentrace dusíku ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu se pohybovala v rozmezí 0,65 – 1,18 %. Po zkompostování jednotlivých vzorků travin došlo ke snížení koncentrace dusíku na 0,50 – 0,97 %. Srovnání koncentrace dusíku ve vstupní surovině  pr...
	/
	Graf 23: Obsah C/N v sušině (%)
	Z grafu 23 je zřejmé, že žádný kompost vyrobený z trav nesplňuje podmínku 20 < C/N < 30 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.  Původní směsi pro kompostování byly připraveny s cílem dosáhnout optimální poměr C/N v rozmezí mezi 20 – 30. Z výsledků v grafu 21,...

	6.4.3. Změna obsahu popelovin
	/
	Z grafu 24 je zřejmé, že při procesu kompostování dochází ke zvýšení obsahu popelovin  u všech vzorků travin. Obsah popelovin ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu se pohyboval v rozmezí 6,30 – 6,58 %. Obsah popelovin ve vyrobených kompostech se...

	6.4.4. Změny spalného tepla
	Hodnoty spalného tepla ve vstupních surovinách pro kompostování se pohybovaly v rozmezí 16,854 – 17,573 MJ/kg, průměrná hodnota celého souboru je 17,160 MJ/kg (graf 25). Typická hodnota spalného tepla pro trávu je 18 MJ/kg podle ČSN EN 14961. Ve výsle...
	Hodnota úbytku spalného tepla může být ovlivněna konverzí organické hmoty během kompostovacího procesu – úbytek prchavé hořlaviny a nárůst fixního uhlíku, nebo intenzivní humifikací za vzniku huminových látek.
	Statisticky významná závislost spalného tepla na fixním uhlíku je dokumentována v grafu 26, kde hodnota koeficientu korelace (r = 0,89) je vyšší než kritický koeficient korelace na hladině významnosti 0,005 (r = 0,77).  V případě trav je koncentrace f...
	Největší úbytek spalného tepla nastal u lesknice rákosovité Chrastavy (18,8 %)  a sveřepu horského Tacitu (17,41 %). Úbytek spalného tepla je možné sledovat v grafu 27.

	6.4.5. Změny prchavé hořlaviny a fixního uhlíku
	Vyšší koncentrace prchavé hořlaviny byla naměřena u vstupních surovin  pro kompostování (86,95 – 87,91 %). U vyzrálých kompostů se koncentrace prchavé hořlaviny pohybovala v rozmezí 71,98 – 76,02 %.
	/
	Graf 28: Koncentrace prchavé hořlaviny ve vstupní surovině a kompostu (%)
	Koncentrace fixního uhlíku u vstupních surovin se pohybovala v rozmezí 11,41 – 12,39 %. Při kompostování došlo ke snížení koncentrace prchavé hořlaviny o 14,72 – 16,80 %.
	Graf 29: Koncentrace fixního uhlíku ve vstupní surovině a kompostu (%)
	Tento pozitivní nárůst fixního uhlíku významně ovlivňuje výhřevnost. Nárůst fixního uhlíku je možné sledovat v následujícím grafu. Nejvyšší nárůst fixního uhlíku vykazovala jetelotravní směs a hybridy Perun, Bečva a Lofa. Nárůst fixního uhlíku pravděp...

	6.5 Vodorozpustné alkálie
	Dle Frydrycha J. (2007) je optimální termín sklizně trav pro energetické účely z hlediska výnosu sušiny v měsíci červnu a červenci. Důležitým faktorem pro určení optimální doby sklizně travin je znalost chování vodorozpustných alkálií (Reed T.B. and G...
	Z následujícího grafu je vidět, že nejvyšší koncentrace vodorozpustného draslíku v travinách je u jetelotravní směsi (29,18 g/kg), u ostatních druhů trav se koncentrace vodorozpustného draslíku pohybuje v rozmezí 19,05 – 22,84 g/kg. Po zkompostování t...
	Koncentrace vodorozpustného chlóru u travin se pohybovala v rozmezí 3,48 – 4,82 g/kg. Po zkompostování trav došlo k mírnému úbytku vodorozpustného chlóru.  U vyzrálých kompostů se koncentrace vodorozpustného chlóru pohybovala v rozmezí 3,16 – 4,62 g/k...
	/Graf 32: Koncentrace vodorozpustného chlóru v travinách a kompostech (g/kg)

	6.5.1. Změny obsahu vodorozpustného draslíku v závislosti  na období sklizně
	Pozdní sklizeň vede ke snížení koncentrace většiny prvků, které jsou nežádoucí  při spalování, např. dusíku, síry, chlóru a draslíku (Hadders G. and Olsson R. 1997). Během vegetačního období dochází k vyluhování alkálií z trav. Během první sklizně v m...
	/
	Graf 35: Úbytek vodorozpustného draslíku během vegetačního období (%)
	Nejvyšší ztráty vodorozpustného draslíku vykazoval psineček velký rožnovský  (64,1 %), nejnižší ztráty vodorozpustného draslíku vykazovala kostřava rákosovitá Kora (36,0 %). Z uvedených výsledků je zřejmé, že z hlediska vylepšení energetických paramet...

	6.6 Tavitelnost popelovin
	Pro výpočet indexů spékavosti byly analyzovány vzorky kompostů metodou RTG-fluorescence v laboratořích ZUOVA (protokol číslo: 60747/2011). Protokoly  jsou k dispozici u autora. Výsledky prvkové chemické analýzy jsou uvedeny v tabulce 35 a 36, v obou t...

	6.6.1. Tavitelnost popelů z travin a kompostů
	Výsledky tavitelnosti popelů z travin a kompostů jsou uvedeny v tabulkách 33 a 34.  Graf 37 znázorňuje bod tání popelů z trav a kompostů z trav. Bod tání popelů  je ovlivňován přítomností alkálií, které jej snižují a prvky alkalických zemin (Ca, Mg), ...
	Tabulka 33: Teploty tavitelnosti popele travin
	Tabulka 34: Teploty tavitelnosti popele kompostů z trav
	/
	Graf 37:  Srovnání bodu tání pro trávy a komposty ( C)
	Porovnáním teploty bodu tání popelů z kompostů a trav je zřejmé, že nárůst bodu tání popelovin se pohyboval od 60 do 160  C. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u kostřavy rákosovité. Mezi nárůstem bodu tání popelů a snížením koncentrace K2O nebyla prokázá...

	6.6.2. Alkalický index
	Výpočty prvkové chemické analýzy pro traviny stanovené metodou RTG-fluorescence byly přepočteny na oxidy a  jsou uvedeny v tabulce 35 spolu s výpočtem indexů. Metodika výpočtu indexů je uvedena v subkapitole 3.3.1.
	K hodnocení indexů tvorby inkoustů a usazenin pro trávy a komposty z trav jsem si vybrala pouze indexy, které zahrnují alkálie (alkalický index – AI a index Fu podle Masiá et al. 2007). Ostatní indexy budou mít pravděpodobně nízkou vypovídací hodnotu....
	Legenda: Fouling index Fu - Masiá (2007). Zeleně hodnoty vyhovující. Oranžová – vysoká pravděpodobnost tvorby inkrustů podle Tortosa Masiá. PM – pod mezí detekce
	Masiá T. et al. (2007) používá index pro tvorbu inkrustů následovně:  Fu = (B/A)*(Na2O+K2O). Pokud je hodnota Fu menší než < 0,6 pak existuje pouze nízká pravděpodobnost tvorby inkrustů, u hodnot v rozmezí 0,6 – 40 je pravděpodobnost tvorby inkrustů v...
	Z obou grafů (alkalický index i Rb/a) jednoznačně vyplývá, že trávy i komposty z trav mají tendenci ke struskování a vzniku inkrustů.
	Legenda: PM – pod mezí detekce metody (RTG-fluorescence),  Fouling index Fu - Masiá (2007). Oranžová – vysoká pravděpodobnost tvorby inkoustů.
	Z výsledků vyplývá, že trávy a komposty z trav jsou zajímavým energetickým materiálem. Průměrná hodnota spalného tepla v kompostech z trav dosahovala hodnoty 14710 kJ/kg.  Během procesu kompostování se v průměru ztratilo pouze 2450 kJ/kg.  Za kritický...
	Při výpočtu Rb/a se lze do optimálního rozsahu, kde nevznikají usazeniny zvýšením obsahu SiO2 a Al2O3 o cca 10 - 15 % (SiO2). Ke zvýšení SiO2 by mohlo dojít využitím bentonitu (surovina s obsahem montmorillonitu), který se v zahraničí používá.
	Z výsledků studia bodu tání popela kompostů vyplývá, že bod tání se u většiny trav pohyboval okolo 1190  C. Vyšší hodnota bodu tání, která je v rozporu s literárními daty byla způsobena tvorbou Ca-K-P fází, které mají vyšší bod tání než 1150 ºC. Tyto ...
	Potvrzení tvorby inkrustů na základě alkalického indexu a Rb/a nebo vyvrácení možnosti vzniku inkoustů na základě vyššího hodnoty bodu tání popelovin je nutné pomocí spalovací zkoušky.


	7. Komposty z kompostárny Bruzovice
	Pro posouzení kompostů pro energetické účely byly použity komposty z kompostárny Bruzovice, kterou provozuje Frýdecká skládka, a.s. Pro určení energetickým parametrů, byly použity vzorky kompostů zrající přirozenou cestou a zrající přirozenou cestou s...
	7.1 Odběr vzorků
	Byly odebírány vzorky o hmotnosti 2,5 kg v 16 vzorkovacích týdnech (od 12.6. do 25.9 2010). Při odběru vzorků byly dodrženy zásady uváděné v metodickém pokynu MŽP  pro odběr vzorků odpadů. Vzorky byly dodány do laboratoře Institutu geologického inžený...
	Nejdříve byla odebrána část vzorku (10 g) pro stanovení vlhkosti a další část vzorku byla vysušena při teplotě < 40 ºC v sušárně. Po vysušení byly vzorky naváženy na 100 g a jemně ručně nadrceny, tak aby se uvolnily slepené částice a mohla být provede...

	7.2 Kvalitativní parametry
	Základní energetické ukazatele pro kompost zrající přirozenou cestou s vyloučením deště můžeme sledovat v tabulce 38 a pro kompost zrající přirozenou cestou v tabulce 39. Jedná se o průměrné hodnoty vypočtené ze tří vrstev kompostů (0 cm, 40 cm, 80 cm...

	7.2.1. Majoritní prvky
	Elementární analýza majoritních prvků C, H, N, O, byla provedena na elementárním analyzátoru EuroVector. Průměrné hodnoty uhlíku a dusíku pro 3 vzorkovací horizonty  (0 cm, 40 cm, 80 cm) sledované pro kompost zrající přirozenou cestou a kompost zrajíc...
	Obsah vodíku se během procesu kompostování příliš neměnil, v otevřením kompostu došlo během 1. až 10. týdne k úbytku z 7,74 % na 5,62 % (celkem 27,4 %), v uzavřením kompostu byl úbytek výrazně nižší z 6,74 % na 5,83 % (13,50 %).  Jak už bylo uvedeno d...
	Obsah uhlíku v závislosti na době kompostování můžeme sledovat v grafu 42. Vstupní surovina pro komposty obsahovala 60 % trav, a proto bude obsah uhlíku ve vstupní surovině srovnatelný s ČSN EN 14961-1 kde je uvedena typická hodnota obsahu uhlíku pro ...
	Graf 42: Chování uhlíku a dusíku v závislosti na době kompostování
	Vstupní surovina pro komposotování se vyznačovala poměrně vysokým obsahem dusíku (3,15 %). Vysoký obsah dusík byl ovlivněn trávou a zeleninou. Naměřené hodnoty obsahu dusíku ve vstupní trávě byly vyšší než „typické hodnoty“ uváděné  v ČSN EN 14961-1 (...
	Ve vstupní směsi byl poměr C/N 13,84, výsledný kompost 11,50. Je zřejmé, že se poměr C/N postupně zvyšoval až do 8. týdne. Po převedení kompostu na dozrávací plochu došlo k výraznému snížení poměru C/N, což způsobil zvýšený obsah Ncelk v kompostu. Z v...
	Ztráty dusíku během kompostovacího procesu jsou ovlivněny obsahem dusíku v původní surovině a mohou se pohybovat v rozmezí od 19,3 do 61,5 % (Barrington et al. 2002).  Emisemi se může uvolnit 46,8 až 77,4 % dusíku obsaženého ve vstupní surovině (Marti...

	7.2.2. Obsah popelovin a organické sušiny
	Z grafu 44 je zřejmé, že došlo k zvyšování obsahu popelovin v závislosti na době kompostování. Vstupní suroviny obsahovaly 11,2 % popelovin (průměrná hodnota),  při procesu kompostování došlo k zvýšení obsahu popelovin až na hodnotu 39,98 %  pro kompo...
	Obsah organické sušiny v kompostu lze vypočítat z rozdílu 100 – koncentrace popelovin.  Během procesu kompostování se odstranilo 30 % organické složky.

	7.2.3. Výhřevnost
	Výhřevnost v sušině obou kompostů se v průběhu kompostovacího procesu snížila z 14412  na 10989 kJ/kg (kompost s vyloučením srážek) a na 1112 kJ/kg (kompost zrající přirozenou cestou). Vyhláška č. 13/2009 Sb. definuje minimální výhřevnost v bezvodém s...
	Výhřevnost je kromě vlhkosti také ovlivněna obsahem spalitelných látek a následně zastoupením majoritním komponent biomasy. Biomasa s vysokým obsahem ligninu  má zpravidla vyšší výhřevnost než materiál obsahující převážně celulózu (Balat M. et al. 200...

	7.2.4. Prchavá hořlavina a fixní uhlík
	Důležitým parametrem je prchavá hořlavina. Prchavá hořlavina je technologický údaj vyjadřující, kolik hořlavých látek unikne ze vzorku při jeho zahřívání za nepřístupu vzduchu. Pevný zbytek po tomto záhřevu obsahuje neprchavou hořlavinu a popel (Pasto...
	Důležitým parametrem z energetického hlediska je fixní uhlík, který nejvýznamněji ovlivňuje výhřevnost (Hsi C. et al. 2008). Chování fixního uhlíku v průběhu kompostovacího procesu můžeme sledovat v grafu 48. Vzhledem k tomu, že se jedná o fixní uhlík...

	/ /
	Graf 49: Závislost mezi koncentrací fixního uhlíku a celulózou
	7.3 Majoritní složky v kompostech
	Energetická ztráta během procesu kompostování je ovlivněna zastoupením jednotlivých majoritních složek ve vstupním materiálu pro výrobu kompostu a schopnosti jeho biodegradace. Nejvyšší výhřevnost mezi 25 - 26 MJ/kg má lignin, celulóza a hemicelulóza ...
	V grafu 51 je uvedeno chování jednotlivých majoritních složek v závislosti na době kompostovacího procesu. Koncentrace hemicelulózy se rapidně snížila z průměrné hodnoty pro tři horizonty z cca 18 % na 9 %. Ke stejnému jevu došlo u celulózy. Koncentra...

	7.4 Rizikové prvky
	ČSN EN 14961-1 uvádí koncentrace rizikových prvků v biomase, která tvoří podstatnou část kompostu. Výsledky koncentrace rizikových prvků ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu a pro vyzrálý kompost (17. týden) jsou uvedeny v následující tabulce.
	Z tabulky 40 je zřejmé, že obsahy rizikových prvků ve vyzrálém kompostu byly vyšší  než obsahy rizikových prvků v trávě, což souvisí s nabohacením anorganické složky během procesu kompostování (Hsu et al. 2001, Cai Q. Y. et al. 2008, Zajonc O. et al. ...
	Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky 341/2008 Sb. Požadavky a kritéria pro hodnocení výstupů – limitní koncentrace vybraný...


	8. Závěr
	Cílem této práce bylo ověření možnosti energetického využití kompostů včetně určení možných rizik technologické aplikace.
	Stanovení energetických parametrů pro komposty.
	Stanovení optimální doby kompostování vzhledem ke ztrátě uhlíku během kompostovacího procesu a přeměně vstupních majoritních složek (celulóza, lignin) na složky s nižší výhřevností (huminové látky).
	Posouzení možnosti vzniku struskování nebo spečenin při energetickém využití kompostů.
	Z výsledků doktorské práce vyplývá následující doporučení:
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